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2015, Türk Sinematek Derneği’nin
kuruluşunun 50, hem bu derneğin
hem de İstanbul Film Festivali’nin
kurucuları arasında yer almış, İKSV’nin
gelişimine büyük emek harcamış olan
Onat Kutlar’ın aramızdan ayrılışının
ise 20. yıldönümü. Sinematek,
faaliyet gösterdiği 1965-1980 yılları
arasında tematik toplu gösterimler
gerçekleştirmiş, ticari sinemalarda
izlenmesi mümkün olmayan sayısız
filmi göstermiş, yurtdışından
konukların da katıldığı paneller,
söyleşiler, sergiler düzenlemiş,
sinema alanında düşünce üretimini
teşvik eden ve entelektüel tartışma
ortamının zenginleşmesine katkıda
bulunan yayınlar hazırlamıştı.
İstanbul Film Festivali’nin de
öncesinde, ülkemizde sinemanın
farklı boyutlarının tanınması ve bu
sanatın derinlikli olarak sevilmesinde
büyük rol oynayan, Türkiye’de bugün
dahi benzeri olmayan bir kurumdu.
İstanbul Film Festivali, bugün
34. yılına ulaşan macerasına, bu
derneğin yerleştirdiği geleneğin
takipçisi olarak başlamıştı.
Kuruluşunun 50. yıldönümünde
Türk Sinematek’ini özlemle hatırlıyor,
ülkemizde sinema alanında büyük
önem taşıdığına inandığımız bu iki
oluşumun da kurucuları arasında yer
alan Onat Kutlar’ı da bir kez daha
saygıyla anıyoruz.

2015 marks the 50th anniversary of the
Turkish Cinematheque Association
and the 20th anniversary of the death
of Onat Kutlar, co-founder of both the
Association and the Istanbul Film
Festival. In these and many other roles,
Onat Kutlar labored selflessly for the
advancement of İKSV.

Festivalin 10. yılı için hazırladığı
yazıda Onat Kutlar “İstanbul Film
Festivali’ni düşündüğümde, bu kent
(…) bir ‘şenlik’ oluyor” diyordu. Bu
yıl da yarışmalar, tematik bölümler,
gösterilecek 200’ü aşkın film,
ustalık dersleri, Köprüde Buluşmalar
atölyeleri, söyleşiler ve panellerle,
sinemanın gelişimine katkıda
bulunacak ve izleyicilerimizin düşünce
dünyalarını zenginleştirecek bir
festival gerçekleştirmeyi hedefledik.
16 gün boyunca İstanbul Film
Festivali’yle, sinemanın bir kez
daha kentimizde bir şenlik olarak
yaşanmasını ümit ediyoruz.

In an essay written for the 10th
anniversary of the festival, Onat Kutlar
said, “As I see it, the Istanbul Film
Festival transforms this city (…) into
a ‘festival’.” As in previous years, we
have sought to create a festival that
contributes to the art of cinema and
enriches the intellectual lives of our
audiences through the screening of
more than 200 films in different
thematic categories, master classes,
Meetings on the Bridge workshops,
panel discussions, and competitions.
Throughout 16 days, we hope that
the Istanbul Film Festival once again
transforms our city into a festival.

Founded in 1965, the Cinematheque
Association organised thematic film
programs; screened numerous films
that would have never been shown at
commercial movie theatres; organized
exhibitions, panels and talks with
international guest speakers; and
prepared publications that generated
ideas and encouraged debate about
cinema over the following 15 years.
A precursor of the Istanbul Film
Festival, the Cinematheque Association
was a unique institution even by current
standards: it introduced our country
to the multiple aspects of cinema and
played a leading role in generating
deeper interest in this art form.
Thirty-four years ago, the Istanbul
Film Festival began its journey as the
successor to this valuable tradition.
Hence, on this 50th anniversary of the
Turkish Cinematheque Association, we
commemorate both the Association and
Onat Kutlar, who so greatly contributed
to the development of both institutions.
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AZİZE TAN
festival direktörü
festıval dırector

İstanbul Film Festivali’nin 34. yaşını
kutladığı bu yıl, Sinematek’in de
50. yıldönümü. Festivalin temellerini
atan ekibin aynı zamanda
Sinematek’in de kurucularından
olması, festivalin köklerini
50 yıl öncesine dayandırıyor.
Festivalin amacı, kuruluşundan
bugüne değişmedi: Türkiye’de
sinema kültürünün yerleşmesine
katkıda bulunmak, sinemanın
bir sanat olarak yaygınlaşması ve
daha geniş kitlelere ulaşmasını
sağlamak. Yönetmen sinemasının
takipçisi olarak sinemaseverleri
Tarkovski’den Pasolini’ye,
Kiarostami’den Angelopoulos’a,
Carlos Reygadas’dan bu yıl tüm
filmlerini gösterdiğimiz Lisandro
Alonso’ya kadar pek çok yönetmenle
tanıştırdık. Öne çıkan sinema
akımlarını takip ettik; tıpkı bu yıl
Balkan sinemasına ayırdığımız özel
bölüm gibi. Her yıl farklı ülkelerin
canlandırma sinemasını keşfetmeye
çalıştık, bu yılki durağımız Almanya.
Gösterdiğimiz filmlerle dünya ve
Türkiye gündemini de yakından takip
ediyoruz. Bu yılın programından
Edward Snowden’ın hikâyesini
anlatan Citizenfour, dünya üzerinde
gözetlenmeyen kimse kalmadığını
kanıtlarıyla sunarken, Bakur belgeseli
de izleyiciyi onlarca yıldır süren bir
harekete, PKK’ye derinlemesine ve
özgün bir bakışa davet ediyor.
Türkiye’deki film üretimini
desteklemek ve bu filmlerin
uluslararası platformlarda adının
duyulması amacıyla düzenlemeye
başladığımız Köprüde Buluşmalar
ortak yapım marketi bu yıl 10.
yaşını kutluyor. Bu yıl ilk kez
düzenlediğimiz Ulusal Belgesel
Film Yarışması’yla da Türkiye’deki
belgesel üretimini teşvik etmeyi
amaçlıyoruz. Festival, yıllar
içinde değişmeyen amaçları, yeni
üstlendiği rolleri ve her zaman en
büyük itici gücü olan izleyicisinin
desteğiyle yoluna devam ediyor.
Hepimize iyi festivaller.

This year, the 34th edition of the
Istanbul Film Festival overlaps with the
50th anniversary of the Cinematheque.
The team who established the film
festival were equally the founders of
the Cinematheque, so in a sense, we
can say that the history of the festival
covers 50 years. All this while, our aim
remained unchanged: to contribute to
the dissemination of cinema culture
in Turkey, to establish cinema as an
art, reaching out to a greater audience.
Throughout all those years, as a
true follower of auteur films, it was
indeed the Istanbul Film Festival that
introduced to cinema lovers many
filmmakers from Tarkovsky to Pasolini,
from Kiarostami to Angelopoulos, from
Carlos Reygadas to Lisandro Alonso–
whose corpus of work will be screened
this year. We always followed currents
of cinema; hence this year’s special
section devoted to the Balkan cinema;
or as is the case with this year’s
German animations, every year we
tried to discover animation traditions of
different countries. Through the films
we screen, we observe closely the actual
state of the things in the world and
in Turkey. While in the documentary
Citizenfour–that relates the story of
Edward Snowden–we will see the proof
that everybody is spied on in the world
at the moment, we will also find in the
festival program a documentary such
as Bakur, invoking an in-depth and
original look at the PKK, a movement
of many decades.
Our co-production market, Meetings
on the Bridge, which we launched to
support film production and to ensure
the initial international presentations
of these films, celebrates this year its
10th anniversary. We also organised
this year, for the first time the National
Documentary Competition in order to
encourage documentary production in
Turkey. With its unaltered objectives,
newly adopted roles and audience– as
its greatest motivation–the festival
keeps on moving forward.
I wish us all a great festival.
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HAKAN BİNBAŞGİL
genel müdür
akbank
34. İstanbul Film Festivali
Sponsoru
ceo
akbank
Sponsor of
the 34th Istanbul Film Festival

Değerli Sinemaseverler,

Dear Fellow Cinephiles,

Lumière kardeşlerin 1895’te Paris
Grand Café’de gerçekleştirdikleri ilk
gösterimden bu yana beyazperdenin
ışığı sinemaseverleri kendine
çekmeye devam ediyor.

Since that fateful day in 1895
when Auguste and Louis Lumière
debuted their fascinating new
invention, the cinematograph,
at the Grand Café in Paris, the
light of cinema has been dazzling
audiences all across the world.

Ülkemizde de sinema kültürünün
yaygınlaşmasının ve sinemanın
bir gelenek haline gelmesinin
ardındaki en önemli etkinliklerden
biri şüphesiz İstanbul Film Festivali
oldu.
Sinema tutkunlarına her yıl
unutulmaz bir ziyafet sunan
İstanbul Film Festivali’ni 34. yılında
da coşkuyla karşılıyoruz.
Seçkin film gösterimleri kadar farklı
etkinlikleriyle de bizleri sinemanın
büyülü dünyasıyla buluşturan
festival, dünyanın sayılı film
şölenlerinden biri olmaya devam
ediyor.
Akbank olarak biz de 11 yıldır bu
seçkin organizasyonu desteklemenin
mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul
Film Festivali’nin ışığının 34 yıldır
güçlenerek parlamasında başta İKSV
olmak üzere emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz.
Birbirinden değerli filmleri izlemek
için beyazperdenin karşısına geçen
tüm sinemaseverlere iyi seyirler
dilerim.

It is without a doubt that the
Istanbul Film Festival is one of the
key events in our country to help
foster film culture and fuse cinema
into the very fibre of our cultural
heritage.
We salute the 34th anniversary of
this great festival, a bona fide feast
for the eyes of all lovers of film. An
enchanting celebration of cinema
to combine screenings, panels, and
a host of other activities, it has truly
become one of the world’s foremost
film festivals.
As Akbank, we continue to be proud
supporters of this prestigious event
for the eleventh consecutive year,
and are grateful to the Istanbul
Culture and Arts Foundation (İKSV)
in particular, as well as countless
other institutions, for transforming
the festival into a global cultural
force.
Enjoy the show!
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YILMAZ ATADENİZ

CAHİT BERKAY

TÜRK SİNEMASINI
TÜR SİNEMASINA ÇEVİREN ADAM
▪ Çocukluğum eniştemin sinemasında,
onun çektiği ucuz avantürleri
hayranlıkla izleyerek geçti. Benim için
muhteşem hayal kurma makineleriydi
o filmler…
Günün birinde o filmleri çeken
adamla tanıştım; Yılmaz Atadeniz’le ilk kez 2010 yılında, Elazığ’da düzenlenen
bir film festivalinde karşılaştık. Festival boyunca dizinin dibinde anlattıklarını
dinledim, notlar aldım. Onunla konuşmak, anılarını dinlemek, benim gibi Yeşilçam
fantastiklerine, avantürlerine tutkulu bir sinema yazarı için bir hazine sandığının
kapağını kaldırmak gibiydi. Yılmaz Atadeniz, ucuz hayaller fabrikası Yeşilçam’da tür
sineması yapmaya gönül vermiş bir adamdı, onu tanıdıkça hayranlığım daha da arttı.
“Yılmaz Güney’e Çirkin Kral lakabını ben taktım” der ve bununla övünür, haksız
da sayılmaz. Ben onu daha çok Kilink avantürleriyle severim ama hâlâ izlemekten
vazgeçemediğim en müthiş filmi Casus Kıran’dır. Küçük bütçeyle harikalar yaratır.
Roger Corman onu tanısa kendisiyle övünmekten vazgeçerdi!
Sadece fantastik avantürlere değil, Türk sineması için epey cüretkâr denemeler
sayılabilecek bir işe, Western filmlerine de el atmıştır. “İtalyanlar Spagetti Western
çekiyordu, bizim çektiklerimiz de Tarhana Westerni’ydi” demişti de hepimizi
neşelendirmişti bir keresinde… Bu konuda o kadar çok eser vermiştir ki, tek başına
sinemamızda bir türü yarattığını ve devam ettirdiğini yazabilirim rahatlıkla.
İlerleyen yaşına rağmen sektöre ve emekçilerine ilgili, onların hakları için mücadele
etmekten vazgeçmeyen bir şövalyedir Yılmaz Atadeniz. Yeşilçam’ın isminin üzerine
basanlara inat, gerçek bir sinemacı nasıl olunur dersi vermektedir, ayağının bastığı
her yerde…
Murat Tolga Şen

THE MAN WHO TURNED TURKISH CINEMA INTO A GENRE CINEMA:
YILMAZ ATADENİZ
▪ I spent my childhood in my uncle’s movie theatre watching in awe the cheap
adventure films he shot. Those films were magnificent escapism machines for me.
One day, I met the man who directed those films. The first time I met Yılmaz
Atadeniz was in 2010 at a film festival in Elazığ. I rushed to his side and during the
rest of the festival, I was right beside him, listening what he has to say and taking
notes. Talking to him and listening him reminisce was like opening a treasure chest
for a film critic like me who is devoted to fantasy and adventure films of Yeşilçam.
I mostly like his Kilink adventures, but my absolute favorite which I never get
tired of watching is his marvelous film Casus Kıran / Spy Trasher. He works such
wonders with a tiny budget that I bet if Roger Corman knew him, he would stop
praising himself.
He not only made fantasy adventures but also tried his hand at Westerns, a genre
quite daring for Turkish cinema. Once he cheered us up by saying “Italians
were making Spaghetti Westerns. We were making Tarhana soup Westerns”…
Throughout the years, he has done so many of them that I could easily say that he
single-handedly created a genre in our cinema…
Despite his advanced age Yılmaz Atadeniz is a chevalier who is still concerned
about the industry and its workers, never ceasing to battle for their rights. Despite
those who stomp on the name of Yeşilçam, he gives a lesson on how to be a real
filmmaker wherever he goes…
Murat Tolga Şen

▪ Cahit Berkay, yıllardır aynı sahneyi
paylaştığım (kendi deyimiyle, kadim
dostum) arkadaşım…
Onun ürettiği film müzikleri hem çok
sayıdadır, hem de çoğu toplumun
hafızasında hâlâ taze ve günceldir.
Her konserimizde mutlaka onun film
müziklerinden bazılarını isimlerini
sunmadan çaldığımızda dinleyicilerin coşkunlukla tepki gösterdiğini gördükçe,
sinemanın ve film müziklerinin gücünü bir kez daha anlıyorum. Bizim toplumun
hafızası zayıftır diyenler, söz konusu Türk sineması, film müzikleri ve Cahit Berkay’ın
film müzikleri olduğunda bence yanılıyorlar.
Cahit Berkay’ın film müzikleri, özellikle 60’lı 70’li yıllarda yaptıkları, zamanının müzik
ruhunu da yansıtmaktadır. The Beatles ve sonrası, psychedelic rock, progressive rock
ve bağlı olarak Anadolu rock (çünkü o yıllarda tam da bu sound’un içindedir), davul,
basgitar, elektrogitar ve klavyeden oluşan standart rock grubu formatına ek olarak
(bağlama, cura, kabak kemane, yaylı tambur gibi) birçok enstrümanı çalabilmesi,
Cahit’in film müziği sound’unu da oluşturmuştu.
O yıllarda film müzikleri günümüzde çoğunlukla olduğu gibi bilgisayar tasarımıyla
değil, müzisyenlerin birlikte çalmasıyla oluşturulurdu. Bu kayıtların bazılarında ben
de bulundum: Stüdyoda müzisyenler bir araya gelir, filmin ilgili bölümleri bir perdeye
yansıtılırken müzik kaydedilirdi; görüntünün yarattığı duygu müzisyenler tarafından
birlikte yaşanarak müzik yapılırdı.
Cahit Berkay ürettiği film müziklerini standartlar dışında, kendine has, doğal, naif
ve kişisel bir üslupla yapmıştır. O yüzden, müzikleri filmlerle bire bir örtüşmüş ve
toplumsal hafızada unutulmayan melodilerle yer etmiştir.
Taner Öngür
▪ Cahit Berkay, in his own words, is a “longtime dear friend” of mine whom I shared
the stage with for many years.
He composed music for many films most of which are still fresh in public memory.
The exuberant reaction we get from audiences each time we play one of his film
compositions at a concert without announcing the title, makes me realise over and
over again how powerful soundtracks are. People say that our collective memory is
weak. I believe this statement is completely false when it comes to Turkish cinema,
film scores and especially those by Cahit Berkay.
Cahit Berkay’s film scores, specifically the ones he composed in the 60s and 70s,
thoroughly reflect the spirit of the times. Cahit and his band were right in the center
of the Anatolian rock movement, a scene heavily influenced by psychedelic and
progressive rock in the post-Beatles era. The fact that he is a multi-instrumentalist
who can also play numerous traditional Turkish instruments formed the sound of
his film scores.
Back in those days film scores were recorded during live sessions unlike today’s
computer programmed productions. I was a part of some of these sessions in
which a bunch of musicians got together in a studio where the related parts of the
film were reflected on a screen and the musicians played with emotions aroused by
the images as the live performance was recorded.
Cahit Berkay’s film scores were out of the box compositions with unique personal
touches devoid of any artificiality. That’s why they perfectly matched with the films
and became unforgettable melodies in the public consciousness.
Taner Öngür
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NEBAHAT ÇEHRE

SAFA ÖNAL

▪ Nebahat Çehre ile tanışıklığım,
sinema serüvenimin başlangıcına
denk düşer. Dağların Oğlu (1965)
filmi için Osmaniye’ye gelişi, hem
Yılmaz Güney’le hem de filmin
başoyuncularından Nebahat Çehre
ile tanışmamı sağladı. Bir süre sonra
Yılmaz Güney’le birlikteliğim, o
yıllarda onun değişmez oyuncularından biri (ve de eşi) olan Nebahat Çehre ile olan
tanışıklığımı pekiştirip, sonrasında günümüze dek süren bir dostluğu oluşturdu.
Sinemamızda Altın Çağ olarak adlandırılan 1960’ların başında yeni yüzlerin arandığı,
oyunculara göre senaryoların değil de, senaryolara göre oyunculara gereksinim
duyulduğu bir dönemde yıldızı parladı Çehre’nin. Yükselişinde, daha oyunculuk
serüvenin ilk yıllarında, güzelliği ile yeteneğini örtüştürdüğü Metin Erksan’ın Acı
Hayat filmi önemli bir rol oynadı, sonrasında Yılmaz Güney’le yaptığı filmler onu
sinemanın vazgeçilmez oyuncuları arasına soktu.
Nebahat Çehre pek çok kadın oyuncu gibi sinemamızın kendisine biçtiği kalıpların
içinde tutsak olmayıp, birbirinden çok farklı karakterleri canlandırarak geniş ve esnek
bir rol yelpazesine sahip oldu. Türk sinemasının o dönemlerde neredeyse resmi türü
olan melodramlarda çoğu kez edilgin, masum, kırılgan ve duygusal kadınlıktan, çizgi
romanlardan sinemaya aktarılan tarihi filmlerde ya da dönem filmlerinde savaşkan
kadınlığa, yarı feodal ilişkilerin törelerle direttiği kıstırılmışlıktan, fantastik filmlerin
dişi ve yırtıcı kadınlığına dek her karakteri canlandırdı; bir türe değil, tüm türlere
yatkın bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.
Abdurrahman Keskiner
▪ My acquaintance with Nebahat Çehre coincides with the beginning of my
cinematic journey.
Yılmaz Güney’s arrival in Osmaniye for the filming of Dağların Oğlu (1965) was
instrumental in my meeting with both Güney and his co-star Nebahat Çehre.
My collaborations with Yılmaz Güney established my acquaintance with her, who
was one of Güney’s favorite actors (and wife) at the time, and it lead to a lifelong
friendship.
Her star has risen during the 1960s which is considered to be the golden age of our
cinema. It was a time when actors were chosen by what scripts demanded and not
the other way around. Her star-making turn at the beginning of her career in Metin
Erksan’s Acı Hayat / Bitter Life in which she managed to match her beauty with her
talent played a major part in her career trajectory which lead to her working with
Yılmaz Güney, and established her as an essential actress in Turkish cinema.
Unlike most actresses, she wasn’t confined in the template that the industry cast
for her, and thus she was able to play many different characters in a wide spectrum.
By playing every character from passive, innocent, fragile, sentimental women in
melodramas, which was essentially the official genre of the Turkish cinema at the
time, to warrior women in period films and comic book adaptations, to women
trapped by traditions of semi-feudal relations, and ferocious females of fantastic
films, she proved that she is an actress of every genre.
Abdurrahman Keskiner

BABAMA SÖYLEMEYİN,
BEN BİR SENARİSTİM
▪ Safa Önal’ın babası genç
Cumhuriyet’in kaymakamlarından
biridir, ama oğlunun yazı üzerine
hayat kurmasını istemez; çünkü bilir
yazıyla uğraşanların başına gelenleri.
Ama oğlu onu dinlemez. O, küçük
yaşta Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa ve özellikle Reşat Nuri
Güntekin’i hatmetmiş ve yazıya gönül vermiştir bir kere. Belki, 1952’de Kanlı Para’nın
senaryosunu yazmak için Duru Film’in yazıhanesine anlaşma imzalamaya gitmese,
Önal’ı iyi bir öykücü olarak bilecektik. Çekilmiş 395 filmin senaryosunu yazarak
Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş bir senarist o.
Ama bu durum biraz da mecburiyetten. Yeşilçam dünyasının eli kalem tutan,
toplumu tanıyan, iyi diyalog yazan üç beş senaristinden biri olduğu için bu kadar çok
filme senarist olarak imza atmak zorunda kaldığı bir gerçek. Ama onu kıymetli kılan,
bu mecburiyetten kaynaklanan üretim değil, kendi zamanını aşan filmlere yazdığı
senaryolardır. Keskin bir gözlemci olması, Anadolu insanını iyi tanıması, edebiyatla
ilişkisi, gazetecilik ve dergicilik geçmişi onun avantajıdır. Hayatın içinden ve zamanın
ruhundan süzülüp gelen enfes diyalogları yazabilmesi biraz da bu yüzdendir. Umut
Dünyası da dahil 24 filmi yöneterek senaristliğinin yanı sıra Yeşilçam’da yönetmen
olarak da varlık gösterir.
Kötü bir senaryodan iyi bir film çekilmez, denir. Önal da doğrular bu sözü… Ama
onun gibi kaç namlı senarist çıkarabildik, orası da muammadır. Lakin Safa Önal’ın
hayat deneyimi, yaşadıkları ve eserleri Yeşilçam’a ve sonrasına da bizce net bir ışık
tutar.
Olkan Özyurt

DON’T TELL MY FATHER THAT I’M A SCREENWRITER
▪ Safa Önal’s father was one of the district governors of the young Republic, but he
didn’t want his son to build a life on writing. Because he knew what kind of trouble
awaited those who did. But his son didn’t listen to him. From an early age he has
had read Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa and especially
Reşat Nuri Güntekin from cover to cover and already had set his heart on writing.
Perhaps if he hadn’t went to the offices of Duru Film and signed a deal to write the
screenplay for Kanlı Para / Blood Money, we would have known him as a fine writer.
He is a Guinness World Records-certified screenwriter with 395 filmed screenplays.
But this happened out of necessity. It is a fact that he had to pen so many scripts
because he is one of the very few screenwriters who knew the society well, and
literate enough to write good dialogue. However, what rendered him valuable was
not the level of compulsory output, but the scripts he wrote for films that were
ahead of their time. Being a keen observer, having an insight into the psyche of
the Anatolian people, his relation with literature and his history in journalism and
publishing have all worked in his advantage. That’s why he is able to write exquisite
dialogues that flow from life itself and the spirit of the times. He has also made his
mark in Yeşilçam as a director by making 24 films including Umut Dünyası.
They say you can’t make a good film from a bad script. Önal verifies this
statement… It’s a conundrum to ponder how many renowned screenwriters
we have produced. Yet, the life experience of Safa Önal and his works brightly
illuminates Yeşilçam and beyond.
Olkan Özyurt
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SÜLEYMAN TURAN
▪ Yıl 1966... Erman-Sine Film ortak
yapımı olan Vatan Kurtaran Aslan
filmindeydi ilk çalışmamız. Fatih Sultan
Mehmet’i oynuyordu. Onun profilinden
bir plan çekecektim. Bana “Profilden
oyun belli olmaz” diye ukalalık yaptı.
Haklıydı. “Ben ne söylüyorsam onu
yap” dedim. Sinirlendiği, şakaklarının
oynayışından anlaşılıyordu. Süleyman Turan’la işte o gün arkadaş olduk.
Yıl 2015... Hiç ayrılmadık; benim en çok çalıştığım aktör Süleyman, Süleyman’ın
en çok çalıştığı yönetmen de bendim. Çok iyi aktördür. Her türlü rolün altından
kalkar, mükemmeli arar, oynadığı sahneleri beğenmez, tekrar çekimini ister. Büyük
foto direktörümüz Kriton İlyadis onun için bir sette “Tunç, bilirsin bu adam çok
sinematografiktir” demişti. Oyuncudur o, ama ressamdır aynı zamanda. Çizgi
romanlarıyla da ünlüdür. Bir de sabahları uyanamamasıyla.
O benim vazgeçemediğim oyuncudur, ihtiyarlamayan delikanlısıdır Türk
sinemasının ve Türk sinemasının büyük kazancıdır. Turanların turanı, baş turan...
Sinemamız Süleyman Turan gibi bir aktöre sahip olduğu için gurur duymalıdır; ben
onunla gurur duyuyorum.
Tunç Başaran
▪ The year is 1966… That was the first time we worked together in a film called

Vatan Kurtaran Aslan / The Lion who Saved the Country, a co-production between
Erman and Sine Films. He was playing Sultan Mehmed the Conqueror. I was going
to shoot a sequence from his profile. He smart-mouthed me by saying that his
performance won’t come through if shot from the profile. He was right. I said, “do
as I tell you.” It was apparent from his clenched jaw that he was irritated. That’s the
day we became friends with Süleyman Turan.
The year is 2015… We have never been apart. Süleyman is the actor I’ve worked the
most with, and I’m the director he’s worked most with. He is one hell of an actor.
He can play any part. He is a perfectionist who demands a reshoot when he doesn’t
like his performance. Our great late cinematographer Kriton Ilyadis once said
to me: “Tunç, you know this man is very cinematographic.” He is an actor, and a
painter. He is famous for his comic books and comic strips. Also, for his inability to
wake up early.
He is my essential actor. He is the ever-young oldboy of the Turkish cinema and one
of its treasures. Our cinema should be proud of having an actor such as Süleyman
Turan. I know I am.
Tunç Başaran

JÜRİLER
JURIES
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ULUSLARARASI JÜRİ
INTERNATIONAL JURY
▪ Hollanda doğumlu Avustralyalı yönetmendir. Yönettiği
filmlerin senaryolarını yazıp yapımcılıklarını da üstleniyor.
Yapıtları arasında Cannes Belirli Bir Bakış Jüri Özel Ödülü
kazanan On Kano (2006, Aborijin dillerinde çekilen ilk
film); Dance Me To My Song (1998), The Quiet Room
(1996), Alexandra’s Project (2003), The Tracker (2002),
The Old Man Who Read Love Stories (2000) ve Venedik
ROLF DE HEER
Jüri Özel Ödülü kazanan Bad Boy Bubby (1993). 2014
(Başkan President)
yapımı Charlie’s Country üçüncü kez birlikte çalıştığı
Aborijin oyuncu David Gulpilil’e Cannes’da Belirli Bir Bakış Bölümü’nde En İyi
Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi.
▪ He is an Australian director born in Holland; he also writes and produces the

films he directs. His works include the Cannes Un Certain Regard Special Jury
Prize-winner Ten Canoes (2006, first ever movie entirely filmed in Aboriginal
languages), Dance Me To My Song (1998), The Quiet Room (1996), Alexandra’s
Project (2003), The Tracker (2002), The Old Man Who Read Love Stories (2000),
and Special Jury prize-winner at Venice Bad Boy Bubby (1993). His most recent
film Charlie’s Country, the third of his collaborations with renowned Aboriginal
actor David Gulpilil, won Best Actor in the Un Certain Regard section at the 2014
Cannes.
▪ Senarist, yönetmen, ses ve yapım tasarımcısıdır.

1974’te doğdu, halen Budapeşte’de yaşıyor. İlk uzun
metrajlı filmi Forest 2003 Berlin Film Festivali’nde Forum
Bölümü’nde Wolfgang Staudte Ödülü’nü kazandı. Dealer
(2004) Berlin Film Festivali’nde Berliner Zeitung İzleyici
Ödülü kazandı ve uluslararası festivallerde FIPRESCI
dahil 20’den fazla ödül kazandı. Milky Way (2007)
BENCE FLIEGAUF
Locarno’da Altın Leopar kazandı. İngilizce çektiği Womb
2010 Locarno Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. Son filmi Just The Wind / Sadece
Rüzgâr, 2012’de İstanbul Film Festivali’nde FACE İnsan Hakları Ödülü’nü, Berlin’de
Jüri Büyük Ödülü’nü, Uluslararası Af Örgütü Ödülü ve Barış Ödülü’nü, ayrıca Paris
Cinema ve Belçika Open Doek’te Büyük Ödülü, 2Morrow Festival’de En İyi Film ve
En İyi Görüntü ödüllerini kazandı.
▪ He is a writer, director, production and sound designer. He was born in 1974

and lives in Budapest. In 2003 his debut feature Forest won the Wolfgang Staudte
Prize at the Berlinale in the section Forum. One year later he won the Berliner
Zeitung Audience Award for his second movie in the same section. Dealer (2004)
was honoured by more than 20 prestigious awards amongst others FIPRESCI.
Milky Way (2007) won Locarno’s Golden Leopard. In 2010 he made his first
English-language movie Womb. His latest movie Just The Wind (2012) received
the Jury Grand Prize at the Berlinale, the Amnesty International Film Prize and
the Peace Film Award as well. The film won the FACE Council of Europe Film
Award in Istanbul Film Festival, the main prize at Paris Cinema and Open Doek
Festival Belgium, and the best film and best cinematography at 2Morrow Festival.
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▪ Eski Yugoslavya’da, bugün Hırvatistan’ın Adriyatik
kıyısındaki Rijeka kentinde doğdu. Belgrad Dramatik
Sanatlar Akademisi Film Yapımcılığı Bölümü’nden mezun
oldu. Yapımcılığını üstlendiği filmler arasında Idrissa
Ouedraogo’nın Afrika, Benim Afrikam ve Kini ile Adams,
Carmine Amoroso’nun As You Want Me, Radu
Mihaileanu’nun Traine de vie / Hayat Treni, Aktan
CÉDOMİR KOLAR
Abdylkalykov’un The Chimp filmleri sayılabilir. Milcho
Manchevski’nin Yağmurdan Önce filmiyle Oscar’a aday gösterildi, Danis Tanovic’in
No Man’s Land / Tarafsız Bölge filmiyle Oscar’ı kazandı. 2003’te Danis Tanovic ve
yapımcı Marc Baschet ile birlikte A.S.A.P Films adlı yapım şirketini kurdu. Bu
şirketle yapımları arasında Danis Tanovic’in Cehennem, Triage, Cirkus Colombia, Bir
Hurdacının Hayatı, Kaplanlar; Aktan Arym Kubat’ın Işık Hırsızı ve Ritesh Batra’nın
Sefertası filmleri sayılabilir.
▪ Born in former Yugoslavia, in the city of Rijeka on the Adriatic coast of Croatia.

He graduated in film production at the Belgrade Academy of Dramatic Arts.
Since 1991, he has been acting as producer for Noé Productions in Paris. His
credits include Africa, My Africa and Kini and Adams by Idrissa Ouedraogo, As
You Want Me by Carmine Amoroso, Train of Life by Radu Mihaileanu, The Adopted
Son and The Chimp by Aktan Abdykalykov. He was nominated for an Oscar with
Before the Rain by Milcho Manchevski and won the award with No Man’s Land by
Danis Tanovic. In 2003 he started the new Paris based production entity, A.S.A.P.
Films together with the director Danis Tanovic and producer Marc Baschet.
Their later productions include Danis Tanovic’s Hell, Triage, Cirkus Colombia, An
Episode in the Life of an Iron Picker, Tigers; The Light Thief by Aktan Arym Kubat,
and The Lunchbox by Ritesh Batra.
▪ Gürcistan’ın başkenti Tiflislidir. Gürcistan Devlet
Sinema-Tiyatro Enstitüsü’nden 1996’da mezun oldu ve
Universal Studios New York Film Academy’de sinemacılık
kursunu tamamladı (2000). Çektiği kısa filmler arasında
MzerisDoneze / Göz Hizası (New York Film Academy
Bursu Ödülü– Berlinale, Odense Uluslararası Jüri Özel
Ödülü, 2005,) Wagonette (Molodist Jüri Özel Mansiyonu,
GEORGE
1996) sayılabilir. İlk uzun metrajlı filmi GagmaNapiri /
OVASHVILI
The Other Bank (2009) 100’den fazla uluslararası
festivalde gösterildi ve 50 kadar ödül kazandı. Filmekimi’nde de gösterilen son
filmi Simindis kundzuli / Mısır Adası (2014) 28 uluslararası ödül kazandı, Yabancı
Film kategorisinde Oscar adayı oldu. Halen yeni projesi olan Khibula adlı gerilim
filmi üzerine çalışıyor.
▪ He is from Tbilisi, Georgia. He is a graduate from the film department of

the Georgian State Institute of Cinema and Theatre (1996) and the course of
filmmaking of The New York Film Academy at Universal Studios in Hollywood
(2006). He has directed a number of shorts, most notably: MzerisDoneze / Eye
Level (won New York Film Academy’s Scholarship Award at Berlinale, Special
Prize of International Jury at Odense, 2005,) and Wagonette (jury special mention
at Molodist, 1996). His directorial feature debut GagmaNapiri / The Other Bank
(2009) was screened at more than 100 international film festivals in more than
50 countries and won about 50 international prizes. His latest film Simindis
kundzuli / Corn Island (2014) was screened at Filmekimi, won 28 international
prizes, and was shortlisted for the Oscars in the Best Foreign Language Film
category in 2015. Currently he is working on his new thriller project Khibula.
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▪ İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa 14 yaşında başladı.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.
Çeşitli tiyatro oyunları, filmler ve dizilerde rol aldı. Bilgi
Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümündeki
eğitimine halen devam etmektedir. Nuri Bilge Ceylan’ın
Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu (2013) filmindeki
performansıyla uluslararası sinema dünyasında da
MELİSA SÖZEN
isminden söz ettirdi. Yer aldığı bazı sinema filmleri Av
Mevsimi (Yavuz Turgul, 2010), Eve Giden Yol (Semir Aslanyürek, 2006), Cenneti
Beklerken (Derviş Zaim, 2005), Okul (Yağmur Taylan-Durul Taylan, 2004). Av
Mevsimi filmiyle Yeşilçam Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Bıçak Sırtı
dizisiyle En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Bir Varmış Bir Yokmuş (İlksen
Başarır, 2015) filminin ardından şu sıralar Beş Kardeş dizisinde oynuyor.

▪ 1959’da Nevşehir’in Avanos ilçesinde doğdu. 1984’te Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1984-90 yılları
arasında Ankara’nın kasaba ve köylerinde hekimlik yaptı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji dalında
yüksek lisansını tamamladı. İlk kez Nuri Bilge Ceylan’ın
Uzak filminde rol aldı; aynı yönetmenin Üç Maymun ve Bir
Zamanlar Anadolu’da filmlerinde senarist ve oyuncu;
ERCAN KESAL
Vavien, Derin (kısa), Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın
Geceyi, Hükümet Kadın (1-2) ve Ben O Değilim gibi filmlerde oyuncu olarak çalıştı.
Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. Şiir,
deneme ve makaleleri birçok dergi ve gazetede yayımlandı. Era Yayınları’nın
kurucularından oldu. İki kitabı yayımlandı: Peri Gazozu (2013) ve Evvel Zaman (2014).
Halen Yeditepe Üniversitesi’nde Sosyal Antropoloji doktorasını sürdürüyor.

▪ Born in Istanbul. She started acting at 14 years of age. She graduated from

▪ Born in Avanos, Nevşehir, Turkey in 1959. He graduated from Ege University

the Pera Fine Arts High School Theatre Department. She acted in several
theatre plays, films and TV series. She is currently studying at Bilgi University
Department of Performance Arts. She was internationally renowned with her role
in Nuri Bilge Ceylan’s Palm d’or-winner Kış Uykusu / Winter Sleep (2013). Several
of the films she acted in are Av Mevsimi (Yavuz Turgul, 2010)–with which she
won Best Supporting Actress Award at Yeşilçam Awards–, Eve Giden Yol (Semir
Aslanyürek, 2006), Cenneti Beklerken / Waiting for Paradise (Derviş Zaim, 2005),
Okul / School (Yağmur Taylan-Durul Taylan, 2004). She also won the Best Actress
Award at Yeşilçam Awards with her role in the TV series Bıçak Sırtı. Her latest
performance was in Bir Varmış Bir Yokmuş (İlksen Başarır, 2015) and the TV
series Beş Kardeş.

Faculty of Medicine in 1984. He practiced as GP at the towns and villages of
Ankara between 1984 and 1990. He received his master’s degree on Applied
Psychology. He debuted as actor in Nuri Bilge Ceylan’s Distant. He later took
part in Ceylan’s later films Three Monkeys and Once Upon A Time in Anatolia as
screenwriter and actor; and acted in Vavien, Derin (short), Saç / Hair, Küf / Mold,
Yozgat Blues, Thou Gild’st the Even, Hükümet Kadın (1 & 2), and I Am Not Him.
He won several awards as actor and screenwriter at national and international
festivals. His poems, articles and essays were published at numerous magazines
and newspapers. He co-founded Era Publications. He has two published books.
He is a PhD student at Yeditepe University Department of Social Anthropology.

FACE–SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI JÜRİSİ
FACE–HUMAN RIGHTS IN CINEMA COMPETITION JURY
▪ 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. Halen Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı’nın,
LEYLA KAYACIK
özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere,
insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında özel başdanışmanlığını
yürütmektedir.
▪ 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. She is
the Senior Adviser at the Private Office of 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.

▪ Senaryo yazarı ve yönetmendir. Siyasal Bilimler ve
İktisat lisansının ardından ABD’de Sinema-Video üzerine
Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. İlk uzun metrajlı
filmi Narlar ve Mürver (2009), 80’den fazla uluslararası
festivalde gösterildi ve birçok ödül kazandı. Önceki
filmleri arasında Yasmine Tughani (2006), Naim and
Wadee’a (2000), Quintessence of Oblivion (2001), Blue
NAJWA NAJJAR
Gold (2004), A Boy Called Mohamad (2002) ve 2004
Avrupa Sinema Akademisi ödüllerinde açılışta gösterilen They Came from the East.
Uluslararası sinemacılarla Gaza Winter / Gazze Kışı başlıklı bir kısa film antolojisi
derledi. İkinci uzun metrajı Hırsızın Gözleri festivalde gösteriliyor. Halen, üçüncü
uzun metrajı, müzikal From Alex to Yaﬀa üzerinde çalışıyor. Çeşitli sinema
söyleşilerinde konuşmacı olarak yer aldı; kitap eleştirileri yaptı ve Filistin sineması
hakkında makaleler yazdı. Arap senaristlerin katıldığı Rawi Sundance Lab’in
okuyucularından ve Sundance Labs Yaratıcı Danışmanlarındandır.
▪ She is a writer and director. She received her BA in Political Science and

Economics, MA in Film/Video Production in the US. She’s worked in both
documentary and fiction. Her debut feature film Pomegranates and Myrrh (2009)
screened in over 80 festivals and won international awards. Previous work
include award-winning films Yasmine Tughani (2006), Naim and Wadee’a (2000),
Quintessence of Oblivion (2001), Blue Gold (2004), A Boy Called Mohamad (2002),
and They Came from the East which opened the 2004 European Academy Awards.
She produced the collection of short films by international filmmakers Gaza
Winter (2009), and completed her second feature Eyes of A Thief, in the festival
programme. Currently she is working on her third feature–the musical From Alex
to Yaffa. She was a speaker on numerous panels on cinema. She has also reviewed
books, and published articles on Palestinian cinema. She has been a reader for
the Rawi Sundance Lab for Arab scriptwriters, and more recently a Creative
Advisor for the Sundance Labs (2013 and 2014).
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▪ 2008’den bu yana Strasbourg’daki Avrupa Film Fonu
Eurimages’ın idari 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.

ULUSAL JÜRİ
NATIONAL JURY
▪ 1964’te Isparta’da doğdu. 1980 darbesinden sonra

tutuklanıp üç yıl hapis yattı. Özellikle Dostoyevski’nin Suç
ve Ceza’sının üzerindeki kalıcı etkileri o yıllarda oluştu.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne girdi. Sinemaya
1986’da Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak başladı. İlk
uzun filmi C Blok’u (1994) çekene kadar çeşitli
yönetmenlere asistanlık yaptı. Festivalde En İyi Türk Filmi
ZEKİ
Ödülü’nü kazanan Masumiyet’le uluslararası alanda
DEMİRKUBUZ
tanındı. Festivalde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan
(Başkan President)
Üçüncü Sayfa, Locarno ve Rotterdam dahil olmak üzere
birçok film festivalinde gösterildi. Yazgı (2001) ve İtiraf (2001), Cannes Film
Festivalinin Belirli Bir Bakış bölümünde gösterildi. Başrolünü de üstlendiği Bekleme
Odası’nın (2003) ardından Masumiyet’in başlangıç öyküsünü anlatan Kader’i
(2006), sonrasında Kıskanmak (2009) ve Yeraltı (2012) filmlerini yaptı.
▪ Born in Isparta, Turkey, in 1964. Following the 1980 military coup he served a

three-year sentence for his membership in a political organization. Dostoyevsky
and especially Crime and Punishment became a lasting inspiration in those years.
He enrolled the Department of Communications at Istanbul University. He
began his film career as assistant director to Zeki Ökten in 1986, and worked
as assistant director for several directors until making Block-C (1994), his first
feature. He gained international recognition with his second film, Innocence
(1997) which won the Best Turkish Film of the Year Award, and The Third Page
(1999) which won the Best Director Award, at the Festival. He began the “Tales
of Darkness” trilogy with Fate (2001) and Confession (İtiraf, 2001) both of which
were screened at Un Certain Regard at Cannes in 2002. The Waiting Room
(2003) in which he also played the lead, concluded the trilogy. Destiny (2006),
the prequel to Innocence, was followed by Envy (2009). Inside (2012) is his latest
feature.
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▪ 1978’de doğdu. 2001’de Anadolu Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek
lisansını 2006’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde İleri
Oyunculuk dalında tamamladı. Birçok sinema filmi,
tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve televizyon filminde rol
aldı. Toz Ruhu ile Adana Film Festivali’nde En İyi Erkek
Oyuncu, Yozgat Blues ile Adana Film Festivali’nde En İyi
TANSU BİÇER
Yardımcı Erkek Oyuncu, Küf ile Antalya Film Festivali’nde
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Beş Şehir ile İstanbul Film Festivali ve Adana Film
Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu, Antalya’da Behlül Dal Jüri Özel Ödülü;
Trainspotting oyunuyla 6. Lions Tiyatro Ödülleri’nde Genç Usta Erkek Oyuncu
ödüllerini kazandı. Rol aldığı filmler arasında Altın Lale Uluslararası Yarışma’da yer
alan Neden Tarkovski Olamıyorum, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Yük, Süt, Güneşin Oğlu,
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Gönül Yarası sayılabilir.
▪ Born in 1978. He graduated from the Theatre Department of the Anadolu

University, and received his MA on Advanced Acting in 2006 from Bahçeşehir
University. He acted in numerous stage plays, feature films, TV films, and TV
series. He won the Best Actor Award with Toz Ruhu / Dust Spirit in Adana, Best
Supporting Actor Award with Yozgat Blues in Adana, Best Supporting Actor
Award with Küf / Mold in Antalya, Best Actor Award with Beş Şehir / Five Cities
in Istanbul, Adana, and Antalya film festivals. He won the Young Master Actor
Award at 6th Lions Theatre Awards. The films he acted in include Neden Tarkovski
Olamıyorum / Why Can’t I Be Tarkovsky, Sen Aydınlatırsın Geceyi / Thou Gild’st the
Even, Yük / Load, Süt / Milk, Güneşin Oğlu / Son of the Sun, Hacivat Karagöz Neden
Öldürüldü? / Killing the Shadow, Gönül Yarası / Lovelorn.
▪ İstanbul’da doğdu. 2004’te Deutsche Film und
Fernsehakademie Berlin’de (dﬀb) Görüntü Yönetmenliği
Bölümü’nü bitirdi. Hayatboyu (Aslı Özge, Berlinale
Panorama Special), Unutma Beni İstanbul (Hany Abu
Assad, Eric Nazarian), Babamın Sesi (Orhan Eskiköy,
Rotterdam), Headshots (Lawrence Tooley, Rotterdam),
Kıskanmak (Zeki Demirkubuz), Köprüdekiler (Aslı Özge) ve
EMRE ERKMEN
2 Genç Kız (Kutluğ Ataman) gibi ödüllü filmlerin görüntü
yönetmenliğini üstlendi. Hayatboyu ile İstanbul, Kıskanmak ile Adana ve 2 Genç Kız ile
Antalya film festivallerinde En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini aldı. Wie Aus Der
Ferne (Dani Gal, Berlinale) ile Aşura (Köken Ergun, Berlinale) sanat videolarının ve
Alleinflug (Christine Hartmann) ile Die Fremde und das Dorf (Peter Keglevic) adlı TV
filmlerinin görüntü yönetmenliğini üstlendi. Son çalışması post-prodüksiyon
aşamasında olan Aslı Özge’nin Ansızın filmi. Berlin ve İstanbul’da yaşıyor.
▪ Born in Istanbul. He graduated from the Deutsche Film und Fernsehakademie

Berlin (dffb) Department of Cinematography. He was Director of Photography for
award-winning films such as Hayatboyu / Lifelong (Aslı Özge, Berlinale Panorama
Special), Unutma Beni İstanbul / Do Not Forget Me Istanbul (Hany Abu Assad,
Eric Nazarian), Babamın Sesi / Voice of My Father (Orhan Eskiköy, Rotterdam Film
Festival), Headshots (Lawrence Tooley, Rotterdam Film Festival), Kıskanmak / Envy
(Zeki Demirkubuz), Köprüdekiler / Men on the Bridge (Aslı Özge) and 2 Genç Kız
/ Two Girls (Kutluğ Ataman). He won Best Cinematographer awards for his work
in Lifelong at Istanbul, Envy at Adana, and Two Girls at Antalya film festivals. He
also worked as director of photography for the video art works Wie Aus Der Ferne
(Dani Gal, Berlinale) and Aşura (Köken Ergun, Berlinale), as well as the TV films
Alleinflug (Christine Hartmann) and Die Fremde und das Dorf (Peter Keglevic).
He is currently working on Aslı Özge’s latest feature Ansızın, which is in postproduction. He lives in Berlin and Istanbul.

34

jüriler
jurıes

▪ 1973’te doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde antropoloji
okudu. İlk kitabı Hanene Ay Doğacak 1993’te yayımlandı;
aynı yıl sansürlendi. Kitabın üzerindeki devlet sansürü
2000’li yılların başında kalktı. Hanene Ay Doğacak,
yayınlandığı yıl Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne değer
bulundu. Sonra sırasıyla Öykümü Kim Anlatacak (öykü,
1994), Eski Dostum Kertenkele (roman, 1996), ağırlıklı
ŞEBNEM İŞİGÜZEL
olarak Radikal İki’de yayımlanan yazılarını topladığı Neşeli
Kadınlar Arasında (deneme, 2000), Sarmaşık (roman, 2002), Çöplük (roman,
2004), Resmigeçit (roman, 2008), Kirpiklerimin Gölgesi, (roman, 2010), Venüs
(roman 2013) yayımlandı. Çocuklar için Annem, Kargalar ve Ben’i (2011) yazdı.
Romanları pek çok dile çevrildi. İstanbul’da yaşıyor.
▪ Born in 1973. She studied Anthropology at the Istanbul University. Her first
book Hanene Ay Doğacak / The Future Looks Bright was published in 1993 and
censured right away. The state censure was relieved only in early 2000s. It received
the Yunus Nadi Story Award the year it was published. Her later published works
include Öykümü Kim Anlatacak? / Who Will Tell My Story? (short stories, 1994);
Eski Dostum Kertenkele / My Old Buddy Lizard (novel, 1996); Neşeli Kadınlar
Arasında / Amongst Joyful Women (essays, 2000) which largely compiles her
articles published in Radikal 2; Sarmaşık / Ivy (novel, 2002); Çöplük / The Garbage
Dump (novel, 2004); Resmigeçit / Parade (novel, 2008); Kirpiklerimin Gölgesi / In
the Shadow of My Eyelashes (novel, 2010); Venüs (novel, 2013). She wrote Annem,
Kargalar ve Ben for children (2011). She lives in Istanbul and earns her living as a
writer.
▪ Freiburg’da büyüdü. 1972’den beri Berlin’de oturuyor.
Berlin Freie Universität’te Alman Edebiyatı, Tiyatro ve
Etnoloji öğrenimi gördü. 1970’lerde yayımcı, video artist,
sinema programcısı olarak çalıştı. 1979-1981 yıllarında
San Francisco Art Institute’te sinema okudu. Uzun
metrajlı Westler (1985) East of the Wall (1985), Among Men
(1994), Escape To Life - The Erika And Klaus Mann Story
WIELAND SPECK
(2000, ortak yönetmen Andrea Weiss) adlı filmleri
yönetti. Filmleri ve videoları sergilendi. 1982 ile 1992 arasında Berlin Uluslararası
Film Festivali Panorama Bölümü direktörü Manfred Salzberger’in yardımcılığını
yürüttü ve festivalin kısa film programcılarından biri oldu. 1987’de festivalin kuir
film ödülü olan Teddy Ödülü’nü başlattı. 1992’den bu yana Panorama Bölümü’nün
direktörüdür. DﬀB, Freie Universität Berlin, HFF Babelsberg, Waldschlösschen,
Filmakademie Ludwigsburg gibi çeşitli kurumlarda dersler veriyor. Film yapımı,
film pazarlama ve senaryo yazımı konularında yayımlanmış çeşitli makaleleri var.
▪ He grew up in Freiburg. He is a Berlin resident since 1972. He studied

German Literature, Drama, Ethnology at Freie Universität Berlin. He worked as
publisher, video artist, cinema programmer in the 1970s. He studied filmmaking
at San Francisco Art Institute (1979-1981). He has directed the feature films
Westler (1985) East of the Wall (1985), Among Men (1994), Escape To Life - The
Erika And Klaus Mann Story (2000, co-directed with Andrea Weiss). He has
several homages exhibited and video installations for his film and video work.
Between 1982 and 92 he was assistant to then Panorama section director
Manfred Salzgeber, and worked as short film programmer at the International
Berlin Film Festival. In 1987, he founded the Teddy Award, the Queer Film
Award of the festival. Since 1992, he is the director of the Panorama section.
He works as lecturer at various institutes like dffb, Freie Universität Berlin, and
HFF Babelsberg, Waldschlösschen, Filmakademie Ludwigsburg. He has several
articles published on filmmaking, film marketing, and scriptwriting.
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ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI JÜRİSİ
NATIONAL DEOCUMENTARY COMPETITION JURY
▪ 1966’da İstanbul’da doğdu. Yönettiği ilk belgesel filmi
Gündelikçi (2006), Antalya Film Festivali’nde En İyi
Belgesel, Seul Kadın Filmleri Festivali’nde Birincilik Ödülü
kazandı. Lilit’in Kızkardeşleri (2008) adlı belgeseli ise
Kosova, Prizren’de düzenlenen Dokufest Belgesel ve Kısa
Film Festival’inde En İyi Balkan Belgeseli Ödülü’ne layık
görüldü. DOCUMENTARIST-İstanbul Belgesel Günleri’nin
EMEL ÇELEBİ
kurucularındandır. 2014 yapımı Külkedisi Değiliz! İlk
gösterimini İstanbul Film Festivali’nde yaptı. Tüm filmlerinin yapımcılığını, senaryo
yazarlığını ve kurgusunu da üstlendi.
▪ Born in Istanbul in 1966. She studied English literature. Her first film

Gündelikçi / Housekeeper (2006) won the Best Documentary Award at the Antalya
Film Festival and First Prize at the Women’s Film Festival in Seoul. Her second
documentary Lilit’in Kızkardeşleri / Sisters of Lilith (2008) won the Best Balkan
Documentary Award at the Dokufest Documentary and Short Film Festival
in Prizren, Kosovo. She is the co-founder of DOCUMENTARIST–Istanbul
Documentary Days and “Which Human Rights?” film festivals. She worked as
producer, scriptwriter and editor for all the films she directed.
▪ İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Sosyoloji Bölümü’nden
mezun olduktan sonra Yavuz Özkan’ın sinema atölyesine
devam etti. Uzun metraj kurmaca, belgesel ve reklam
filmlerinde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. İlk belgesel
filmi Koleksiyoncu (2002) yurtiçi ve yurtdışında pek çok
festivale davet edildi. 2005’te Tolga Esmer ve Nida
Karabol Akdeniz ile kendi yapım şirketini kurdu. İlk uzun
PELİN ESMER
metraj belgesel filmi Oyun (2005) birçok festivalde
gösterildi ve aralarında Tribeca Film Festivali En İyi Yeni Belgesel Yönetmeni Ödülü
de dahil pek çok ödül aldı. 2007’de davet edildiği Cannes Cinéefondation’da ilk
uzun metrajlı kurmaca filmi 11’e 10 Kala’nın senaryosunu yazmaya başladı. 11’e 10
kala (2009) uluslararası prömiyerini San Sebastian Festivali’nde yaptı ve yurtiçi ve
yurtdışında pek çok ödül kazandı. İkinci uzun metrajlı filmi Gözetleme Kulesi’ni
2012’de tamamladı.
▪ Born in Istanbul. After she majored in Sociology in Istanbul. She attended the

film workshop of director Yavuz Özkan. She worked as first assistant director in
a number of Turkish and foreign projects. She gave lectures about documentary
film-making at Istanbul Kadir Has University in Istanbul. She founded her own
film company, Sinefilm, in 2005 with Tolga Esmer and Nida Karabol Akdeniz.
Her first documentary film, The Collector (2002) was screened in many festivals.
Her first feature documentary Oyun / The Play premiered in San Sebastian Film
Festival in 2005, screened over 50 international festivals and received many
awards including Best New Documentary Filmmaker Award in Tribeca Film
Festival. Her first feature 10 to 11 was at Cannes Cinéfondation in Paris, where
she worked on its script in 2007. An official selection of the San Sebastian Film
Festival, 10 to 11 received many awards in various festivals around the world. In
2012, she completed her second feature Watchtower which premiered in Toronto
International Film festival.
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▪ 1971’de Suudi Arabistan’ın Abkayk kentinde doğdu.
Uluslararası alanda tanınmış Avusturyalı yönetmen ve
yazardır. Felsefe ve kültür gazeteciliği öğrenimi gördü.
Viyana’nın 90’lardaki punk ve elektronika sahnesinin
tanınmış isimlerindendir. Pop kültürle politik aktivizmi
bireysel bağımsızlıklar temelinde yan yana bir dünya
düzeni çerçevesinde sürekli iç içe geçirir. Foreigners Out!
PAUL POET
Schlingensief’s Container / Yabancılar Dışarı! ve Empire
Me–New Worlds Are Happening filmlerinin ardından çektiği ve festival programında
yer alan My Talk with Florence / Florence Anlatıyor son filmidir.
▪ Born 1971 in Abqaiq, Saudi-Arabia. He is an internationally acclaimed Austrian

Film Director and Author. He studied philosophy and culture journalist. He is a
denizen of Vienna’s punk and electronica scene of the 90s. He continually mixes
pop culture and political activism with the core theme of individual freedom in a
more and more close-knit World Order. My Talk with Florence is his third feature
documentary after the highly awarded Foreigners Out! Schlingensief’s Container and
Empire Me–New Worlds Are Happening.

SEYFİ TEOMAN İLK FİLM JÜRİSİ
SEYFİ TEOMAN FIRST FILM JURY
▪ UCLA ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde sinema eğitimi
aldı. 2000’de belgesel yönetmeye başladı. 2009’da ilk
uzun metraj filmi Uzak İhtimal ile Rotterdam’dan Altın
Leopar, İstanbul Film Festivali’nden En İyi Yönetmen, En
İyi Senaryo da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası
festivallerde birçok ödül aldı. İkinci filmi Yozgat Blues
(2013) uluslararası prömiyerini San Sebastian Film
MAHMUT
Festivali’nde, ulusal prömiyerini İstanbul film Festivali’nde
FAZIL COŞKUN
yaptı; Adana Altın Koza ve Malatya film festivallerinde En
İyi Film ve Sofya Film Festivali’nde En İyi Balkan Filmi ödüllerini aldı.
▪ Studied filmmaking at UCLA and Istanbul Bilgi University. He began

making documentaries in 2000. He won numerous awards from national and
international festivals with Wrong Rosary (2009) including Golden Leopard at
Locarno and Best Director and Best Screenplay at Istanbul Film Festivals. His
second film Yozgat Blues (2013) made its international premiere at San Sebastian
Film Festival and national premiere at Istanbul Film Festival, receiving Best Film
award at Adana and Malatya film festivals, and Best Balkan Film Award at Sofia
Film Festival.
▪ 1978’de Selanik’te doğdu. Atina, Utrecht ve New York’ta
tiyatro, film yönetmenliği ve oyunculuk öğrenimi gördü.
Dogma benzeri siyah-beyaz kısa filmi Aç Gözler ile 2001
Cannes Cinefondation’a katıldı ve 2001 Karlovy Vary Film
Festivali’nde Jüri Ödülü kazandı. Birçok tiyatro oyununa,
canlı sinema performansı, sinema filmi ve kısa filmlerde
oyuncu olarak rol aldı. İlk uzun metrajlı filmi Hora
SYLLAS
Proelefsis / Anayurt, dünya prömiyerini Venedik Film
TZOUMERKAS
Festivali Eleştirmenler Haftası’nda gerçekleştirdi; film
birçok uluslararası festivalde gösterildi. İlk gösterimini Locarno’da yapan ikinci
filmi A Blast / Bomba Gibi, festival programında yer alıyor. Halen son film projesi,
The Miracle of the Sargasso Sea geliştirme aşamasındadır (Rotterdam-Berlinale
Express 2015, Berlinale Co-production Market 2015 Jüri Özel Mansiyon).
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▪ Born in 1978 in Thessaloniki. He studied theatre, film direction, and acting

in Athens, Utrecht and New York. e directed the dogma-like b&w short film
The Devouring Eyes which participated in competition at the 2001 Cannes
Cinéfondation and won the Jury Prize of the 2001 Karlovy Vary Film Festival.
As an actor, he participated in stage and live-cinema performances, feature,
and short films. His first feature film, Hora Proelefsis / Homeland, had its world
premiere at the International Critics’ Week of the 2010 Venice Film Festival; it
was released in October 2010 and participated in many international festivals.
His second feature, A Blast, had its world premiere at the Locarno Film Festival
2014 and currently screens in Istanbul Film Festival. His next film project,
The Miracle of the Sargasso Sea is in-development (Rotterdam-Berlinale Express
2015, Special Mention of the Jury at the Berlinale Co-production Market 2015).
▪ İstanbul’da doğdu. 6 yaşında ailesiyle Berlin’e taşındı.
Berlin’de Hanny Herter tiyatro okulunda eğitim gördü.
17 yaşında Alman Televizyonu ARD kanalında sunuculuk
yaptı. 1996’da New York’a taşındı ve burada birçok TV ve
sinema filminde rol aldı. 1997’ten 2003’e kadar Los
Angeles’ta yaşadı. 2004’ten bu yana Berlin’de yaşıyor
İstanbul ve Münih’te çalışıyor. Zerre (Erdem Tepegöz,
JALE ARIKAN
2012) filmindeki rölüyle Malatya Film Festivali, Moskova
Film Festivali ve Siyad Ödülleri’nden En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandı. Yer aldığı
bazı filmler: Porno! Melo! Drama! (Heesook Sohn, 2005), Evet, ich will! (Sinan
Akkuş, 2007), Zenne (Caner Alper, Mehmet Binay, 2011). Dahoam is Dahoam,
Tatort gibi birçok Alman dizisinde oynadı; şu sıralar Kiraz Mevsimi adlı dizide rol
alıyor.
▪ Born in Istanbul. At the age of 6 she moved with her parents to Berlin.

She studied at the Hanny Herter Drama School in Berlin. At the age of 17 she
worked as a TV announcer for the (ARD). In 1996, she moved to New York where
she played numerous roles in both TV and feature films. From 1997 to 2003
she lived and worked in Los Angeles. Since 2004 she has been living in Berlin
and working in Istanbul as well as in Munich. With Zerre / The Particle (Erdem
Tepegöz, 2012), she won the Best Actress Award in Malatya and Moscow film
festivals, as well as from the Turkish Film Critics’ Association. The feature films
she acted in include Porno! Melo! Drama! (Heesook Sohn, 2005), Evet, ich will!
(2007, Sinan Akkuş) and Zenne (Caner Alper, Mehmet Binay, 2011). She also
has acted in several German TV series including Dahoam is Dahoam, Tatort, and
currently the Turkish TV series Kiraz Mevsimi.
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FIPRESCI JÜRİSİ
FIPRESCI JURY
ALEXANDER GROZEV
(Başkan President)
Bulgaristan Bulgaria
ŞENAY AYDEMİR
Türkiye Turkey
SENEM ERDİNE
Türkiye Turkey
SASJA KOETSIER
Hollanda The Netherlands
GIOVANNI OTTONE
İtalya Italy
ANTTI SELKOKARI
Finlandiya Finland

ALTIN LALE
ULUSLARARASI YARIŞMA
GOLDEN TULIP
INTERNATIONAL COMPETITION

Sanat ve sanatçının dünyasını sinemayla
buluşturan, yaratıcı süreçleri sanatçının
kişiliğiyle ele alan filmler; ya da edebiyat
yapıtlarını beyazperdeye taşıyarak bir kez daha
ölümsüzleştiren uyarlamalar festivalin büyük
ödülü Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Altın
Lale Ödülü, İKSV eski yönetim kurulu başkanı
ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir
Eczacıbaşı adına veriliyor.
Films that meet the world of arts and the artists
with the seventh art, depicting the creative
processes with personal urges; or films that
are adapted from works of literature to the
silver screen compete for the grand prize of the
festival, the Golden Tulip. The International
Golden Tulip Award is given in memory of
Şakir Eczacıbaşı, former chairman of IKSV and
co-founder of the Istanbul Film Festival.
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altın lale uluslararası yarışma
golden tulıp ınternatıonal competıtıon

altın lale uluslararası yarışma
golden tulıp ınternatıonal competıtıon

gerçeklik

neden tarkovski olamıyorum

RÉALITÉ
REALITY

WHY CAN’T I BE TARKOVSKY

f 15 Ça. We. 13.30
f 15 Ça. We. 19.00 | a 16 Pe. Th. 11.00 fransa, belçika france, belgıum / 2014 /
fkm 17 Cu. Fr. 11.00
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türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour /
89’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

DCP / Renkli Colour / 87’ / İngilizce, Fransızca;
İngilizce, Türkçe altyazılı English, French;

Yönetmen Director: murat düzgünoğlu

English, Turkish s.t.

Senaryo Screenplay: murat düzgünoğlu, şebnem vitrinel Görüntü Yön. Director of
Photography: serdar güz Kurgu Editing: ali aga Müzik Music: reşit gözdamla Oyuncular

Yönetmen Director: quentın dupıeux

Cast: tansu biçer, menderes samancılar, esra kızıldoğan, vuslat saraçoğlu Yapımcı

Senaryo Screenplay: quentın dupıeux Görüntü Yön. Director of Photography: quentın

Producer: murat düzgünoğlu Yapım Production Co.: kuzgun film Dünya Hakları World

dupıeux Kurgu Editing: quentın dupıeux Müzik Music: phıllıp glass Oyuncular Cast:

Sales: kuzgun film

alaın chabat, elodıe bouchez, jonathan lambert, jon heder, erıc wareheım, roxane
mesquıda, john glover, kyla kenedy Yapımcı Producer: gregory bernard, dıane jassem

2014 adana Yılmaz Güney Ödülü, Film-Yön En İyi Yönetmen Yılmaz Güney Award, Film

Yapım Production Co.: realıtısm fılms Dünya Hakları World Sales: ındıe sales

Director’s Guild–Best Director | 2014 antalya En İyi Sanat Yönetmeni Best Art Director

2014 sıtges Eleştirmenler Ödülü Critics Award | 2014 ghent Gençlik Jürisi–Mansiyon Youth

▪ Büyük hayalleri olan ve hayatını televizyona ucuz türkü filmleri çekerek sürdüren 35
yaşındaki bir yönetmenin, Bahadır’ın trajikomik hikâyesini konu edinen film, Andrey
Tarkovski’nin sanatına öykünen ve bir gün onun gibi filmler çekebileceğine inanan
Bahadır’ın hayalleri ve hayatın gerçekleri arasında kalmışlığını anlatıyor. “Günümüz
ile gelecek (ya da hayaller) arasında sıkışıp kalma fikri, sanatçının karşılaştığı en
temel sıkıntılardandır; evrensel bir derttir. Zamanın amansızca geçişine tanık olmak;
diğer, genç sanatçıların ilerleyişini görmek, hep gecikmişlik hissiyle yaşamak…
Bana yabancı gelen öyküler arasında gezinip hangisinin benim gerçeğim olduğunu
belirleyemiyordum sanki. Kendimi yeterince zorlayamadığımı, başarma hırsımın
sinema yapma hevesimi gölgelediğini göremiyordum. Kendi egomu tatmin etme
ihtiyacımın basit, sahici bir öykünün önünde durduğunu anlamaktan çok uzaktım.”
– Murat Düzgünoğlu
▪ Bahadır, an aspiring 35-year-old director, spends his life shooting cheap TV
films inspired by the stories of folk songs. On the other hand, he has a great
ambition to make films like his idol, Andrei Tarkovsky. He stands between his
dreams and the real, tragicomic conditions. “The idea of being trapped between
the present day and the future - or your dreams by any other name - is one of
the most basic issues facing an artist. It’s a universal problem. Watching time
tick relentlessly by, seeing the progress made by other, younger artists, living
with the sense of being too late... I seemed to be meandering among stories
that were alien to me and unable to identify what was true for me. I couldn’t
see that I wasn’t applying myself hard enough, that my ambition to succeed had
eclipsed any endeavour to realise myself through cinema. I was a long way from
understanding that the need to satisfy my own ego was standing in the way of a
simple, genuine story.” – Murat Düzgünoğlu

Jury–Special Mention

▪ Wrong / Yanlış ve katil tekerlek Rubber / Lastik filmlerinin yönetmeni Quentin

Dupieux gene çılgınca gerçeküstü bir komediyle kafaları karıştıracak. B filmlerine
selam duran, biraz da bilimkurgu tadı veren bu filmde, kendi halinde bir kameraman
olan Jason yöneteceği ilk korku filmi için fellik fellik yapımcı aramaktadır. Servet
sahibi yapımcı Bob Marshal filme finansman sağlamayı kabul eder etmesine de, bir
şart öne sürer: Jason 48 saat içinde sinema tarihinin en kusursuz çığlığını bulmalıdır!
Jason, çığlık arayayım derken bir kâbusun içine düşecektir. Bu arada bir belgeselde,
adı Gerçeklik olan küçük bir kız, bir domuzun içinde bulduğu mavi bir video kasedin
sırrını çözmeye çalışmaktadır. “Aslında Gerçeklik, benim daha önce çektiğim üç
filmden de bir şeyler içeriyor denebilir: Steak, Lastik ve Yanlış. 2012 yılında Los
Angeles’ta iki film çektim. Bunların ilki olan Wrong Cops pis, aptal ve basit bir filmdi.
İkincisi ise Gerçeklik. Bu film temiz, zekice kurgulanmış ve karmaşık. Bu ikisi şimdiye
kadar çektiğim en iyi filmler diyebilirim.” – Quentin Dupieux
▪ Wrong and killer tyre film Rubber director Dupieux returns with another wild
surrealist comedy that will confuse everyone–a tribute to B-movies with a dash of
sci-fi… Jason, a quiet cameraman, dreams of directing his first horror movie. Bob
Marshal, a wealthy producer, accepts to finance his movie on one condition: Jason
has 48 hours to find the perfect scream in the history of film. During his search,
Jason gradually gets lost in a nightmare. In the meanwhile, on a documentary, a
young girl named Reality tries to solve the mystery of a blue video cassette which
she finds in a pig. “One could claim that actually Reality contains three of my
earlier films: a bit each of Steak, Rubber, and Wrong. In 2012, I shot two movies in
Los Angeles. The first one is Wrong Cops. This movie is dirty, stupid, and simple.
The second one, Reality, is clean, clever, and complicated. They are my best films
so far.” – Quentin Dupieux
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hasret

altın çağ

YEARNING

HUANG JIN SHI DAI
THE GOLDEN ERA

a 17 Cu. Fr. 16.00 | r 18 Ct. Sa. 11.00
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türkiye, almanya turkey, germany / 2015 / DCP
Renkli ve Siyah-Beyaz Colour and B&W / 82’

f 13 Pt. Mo. 16.00 | b 14 Sa. Tu. 21.30 çin, hong kong chına, hong kong / 2014

Türkçe, Almanca, İngilizce; İngilizce altyazılı

r 15 Ça. We. 16.00

DCP / Renkli Colour / 178’ / Çince; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Mandarin; English & Turkish s.t.

Turkish, German, English; English s.t.
Yönetmen Director: ben hopkıns

Yönetmen Director: ann huı

Senaryo Screenplay: ben hopkıns, ceylan ünal hopkıns Görüntü Yön. Director of

Senaryo Screenplay: lı qıang Görüntü Yön. Director of Photography: wang yu Kurgu Editing:

Photography: jörg gruber Kurgu Editing: levent çelebi Müzik Music: efe akmen Oyuncular

waı manda Müzik Music: elı marshall Oyuncular Cast: tang weı, feng shao feng, zhu

Cast: isa çelik, serhat murat saymadı, bilge güler, ben hopkıns Yapımcı Producer:

yawen, wang zhıwen Yapımcı Producer: qın hong Yapım Production Co.: stellar mega

mustafa dok, hans geıssendörfer, marsel kalvo Yapım Production Co.: bredok fılm

fılms Dünya Hakları World Sales: edko fılms

productıon, geıssendörfer fılm- und fernsehproduktıon kg (gff), mars productıon,
zeytin film Dünya Hakları World Sales: bredok fılm productıon

2014 taıpeı En İyi Yönetmen Best Director

▪ Küçük bir film çekim ekibi, küçük bir TV kanalı için İstanbul hakkında bir film
çekmek üzere Almanya’dan şehre gelir. Bir gün, kurgu odasında, yönetmen ham
filmlerde çekimler sırasında görmediği bazı şekil ve suretleri fark eder. Kamera
hayaletleri yakalamıştır. Durumu takıntı halıne getiren yönetmen, günden karanlığa,
yaşayan şehirden geçmişin şehrine doğru geçerken İstanbul’un birçok yönüne de
değinecektir: Eski mahallelerin yıkılması ve yenilenmesi, göçmen işçiler, hükümete
karşı direniş, şehirde yaşayan çok çeşitli dinler ve topluluklar, İstanbul’un tuhaf
derecede melankolik özü… “Milyonlarca İstanbul var. Burada yaşayan herkesin
kendi şehri var; her misafir kendi İstanbul’unu buluyor. Bir de geçmişin, ölülerin
İstanbulları var. Hayaletlerin İstanbul’u. Anıların İstanbul’u. Bu film, modern,
günümüz İstanbul’unun bir kaydı olarak başlıyor.” – Ben Hopkins
▪ A small film crew arrives in Istanbul from Germany. They have been
commissioned to make a film about the city for a small TV channel. One day,
in the cutting room, spooling through the footage, the director notices that
some shapes and figures are there which he had not seen on the actual day of
filming–it seems that his camera had picked up the presence of ghosts. Obsessed
about capturing these ghosts, the director passes through this journey from
daylight to darkness, from the living city to the city of the past, many aspects
of life in Istanbul are touched upon: the destruction and renovation of old
neighbourhoods, immigrant workers, resistance to the government, the many
diverse religions and communities living in the city, the peculiarly melancholy
essence of Istanbul. “There are millions of Istanbuls. Everyone living there has
their own version of the city; every visitor finds their own Istanbul. And then,
there are the Istanbuls of the past, of the dead. The Istanbul of ghosts. The
Istanbul of memory. This is a film that begins as a record of modern, present-day
Istanbul.” – Ben Hopkins

▪ Hong Kong’un en önemli kadın yönetmeni Ann Hui bir yandan Çin’in çalkantılı
1930’lu yıllarını resmederken, bir yandan da öncü, olağanüstü yetenekli ama bir o
kadar mutsuz romancı ve şair Xiao Hong’un hayatını ve feryadını anlatıyor: “Bütün
istediğim huzur içinde yazmak!” Varlıklı bir ailenin kızı olan Xiao Hong, baskıcı
babasına kafa tutar ve görücü usulü evlilikten kaçmak için kuzeniyle Pekin’e gider;
ancak, dehası ile trajedisi arasında sıkışıp kalır ve mutluluğu bulamaz. Bir dizi terk
edilişin ardından hamile ve parasız kalakalır. Venedik Film Festivali’nde kapanış filmi
olarak gösterilen Altın Çağ, Hong Kong’un Oscar adayı seçildi.
“Altın Çağ bir yandan da bir kuşağın edebiyatçılarının, farklı üsluplardan
edebiyatçıların hayatları hakkında. Xiao Hong’un hayatını 70’lerde okuyup iyi bir
hikâye olduğunu düşünmüştüm, çünkü Japon işgalinden önce farklı hastanelere
girip çıkmış ve taburcu olmasından birkaç gün sonra ölmüş. Bu film bana zamana ve
tarihe bir bakış gibi de geliyor.” – Ann Hui
▪ The most important woman director in Hong Kong, Ann Hui portrays China’s
turbulent 1930s and recounts the life of the pioneering and prodigiously talented,
but as much unhappy female novelist and poet Xiao Hong: “All I want,” she
cries, “is to write in peace.” Born into a well-off family, Xiao Hong stands up
to her tyrannical father and avoids an arranged marriage to run away with a
cousin to Beijing. However, being stuck between her genius and tragedy, she
never finds happiness, and is left pregnant and penniless in a series of romantic
abandonments. Screening as the closing film of the Venice Film Festival, The
Golden Era was selected as the Hong Kong entry to the Oscars.
“The Golden Era is about the lives of a generation’s literati–literati of different
styles. I read about Xiao Hong’s life in the 70s and I thought it was a good story
because she was in and out of different hospitals before the Japanese occupation
and she died within a few days of her release. I also feel like this film is kind of a
way of looking at time and history. – Ann Hui
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vahşi yaşam

taşa yazılmış hatıralar

VIE SAUVAGE
WILD LIFE

BÎRANÎNEN Lİ SER KEVİRÎ
MEMORIES ON STONE

f 16 Pe. Th. 16.00 | r2 17 Cu. Fr. 21.30 fransa france / 2014 / DCP / Renkli Colour

b 14 Sa. Tu. 19.00 | r2 15 Ça. We. 21.30 ırak, almanya, katar ıraq, germany, qatar

fkm 18 Ct. Sa. 11.00

b 17 Cu. Fr. 13.30

106’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe altyazılı
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2014 / DCP / Renkli Colour / 97’ / Kürtçe,
Arapça, Farsça; İngilizce, Türkçe altyazılı

French; English, Turkish s.t.

Kurdish, Arabic, Persian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: cédrıc kahn
Senaryo Screenplay: nathalıe najem, cédrıc kahn Özgün Yapıt Original Work: okwarı,

Yönetmen Director: shawkat amın korkı

shahı’yena, xavıer fortın & laurence vıdal Görüntü Yön. Director of Photography: yves

Senaryo Screenplay: mehmet aktaş, shawkat amın korkı Görüntü Yön. Director of

cape Kurgu Editing: sımon jacquet Müzik Music: pascal jasmes, jean-pıerre duret, sylvaın

Photography: salem salavatı Kurgu Editing: ebrahım saeedı Müzik Music: john gurtler,

malbrant, thomas gauder Oyuncular Cast: mathıeu kassovıtz, celıne sallette, davıd

özgür akgül Oyuncular Cast: husseın hassan, nazmı kırık, shıma molaeı, suat usta,

gastou, sofıane neveu, romaın depret, jules rıtmanıc, jenna thıam, tara jay bangalter

salah sheıkh ahmadı Yapımcı Producer: mehmet aktaş Yapım Production Co.: mîtosfılm

Yapımcı Producer: krıstına larsen Yapım Production Co.: les fılms du lendemaın Dünya

Dünya Hakları World Sales: mîtosfılm

Hakları World Sales: le pacte
2014 abu dhabı En iyi Arap Filmi Best Film from the Arab World | 2014 asya pasifik sinema
2014 san sebastıan Jüri Özel Ödülü Special Jury Prize

ödülleri asıa pacıfıc screen awards UNESCO Ödülü Award | 2014 skopje En İyi Yönetmen
Best Director

▪ Bir kez daha “çemberin dışındakileri”, ama bu kez adalet sisteminden kaçanları
konu eden yönetmen Cédric Kahn, 11 yıl boyunca herkesten kaçan bir baba ile iki
oğlunun gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Boşandıklarında çocukların vesayetini
karısı kazanınca Paco, 6 ve 7 yaşındaki oğullarını kaçırmaya karar verir. Çocuklar
önce küçüklüklerini, sonra da ergenliklerini hep gölgede kalarak, gerçek kimliklerini
saklayarak, polis tarafından aranarak ama bir yandan da alabildiğine özgür ve
hareketli yaşayacaklardır. Çatı aralarından çiftliklere, karavanlara ve komün hayatı
yaşayan topluluklara kadar nereye gitseler, doğa ve hayvanlarla uyum içinde
olacaklar; her an korku ve tehlike içinde olsalar da, dayanışma içinde güçlü bağlar
kuracaklardır. Kişiliklerine işte bu yolculuk biçim verir. “Bu öykü 2008’de gazetede
haber olmuştu. Okuduğum anda, ekranda muhteşem görüneceğini fark ettim. Bu
haber benim açımdan hem bir aile dramını işleme, hem de doğayla iç içe, kanun
kaçaklarını anlatacağım eşsiz bir macera filmi yönetme fırsatıydı.” – Cédric Kahn
▪ Once more following outsiders, but this time “off the grid” and on the run
from the legal system, Cédric Kahn’s Wild Life tells the real life story of a man
and his sons who evade everyone for 11 years. Having decided not to give them
back to their mother after she won custody, Paco abducts his 6 and 7 year old
sons. As children and then adolescents, the boys must live their lives in the
shadows, assuming different identities, hunted but always free and on the
move–from attics to farmhouses, caravans to communes, they live in harmony
with nature and their animals. They live with constant danger and fear, but also
with solidarity: a journey that would define their identity. “I discovered this story
in 2008 in a report I read in the press and I immediately thought it would be
fantastic on screen. It was both a family drama and the opportunity for me to
direct an adventure film, with escape, by osmosis with nature.” – Cédric Kahn

▪ İki Kürt çocukluk arkadaşı, Hüseyin ve Alan, 1988’de İran’da El-Enfal operasyonu
esnasında yapılan Kürt soykırımını filme alır. Bu filmi yapma sürecinin onlara
öğrettiği şey ise, sinema aracılığıyla gerçeğe ulaşmak ve kendi kimlikleriyle yüzleşmek
için hayatları dâhil her şeyi riske atmaları gerektiği olacaktır. 2009’da çektiği Kick
Oﬀ ile çıkış yapan Kürt sinemacı Shawkat Amin Korki’nin üçüncü uzun metrajlı filmi
olan Taşa Yazılmış Hatıralar baskılanan gerçeğin sinemasını yapmanın zorluklarını
odağına alıyor. “Bu film benim için neredeyse iki film birden yapmak gibiydi, çünkü
film çekmek hakkında bir film çektik. (…) Irak tarihinin kalıntıları arasında öyle
çok kırgın ruh var ki geride. Biz de filmimizin kahramanları aracılığıyla bu durumu
aktarmak ve bu hikâyeyi açığa çıkarmak istedik.” – Shawkat Amin Korki
▪ Following the fall of Saddam, two Kurdish childhood friends, Hüseyin and
Alan, decide to make a film about the 1988 Kurdish massacre during the AlAnfal operation in Iraq. What they learn from the process of making this film is
that they have to risk everything including their lives in order to reach the truth
through cinema and confront their own identities. Kurdish filmmaker Shawkat
Amin Korki, who broke through in 2009 with his first film Kick Off, focuses on
enduring the difficulties of making the cinema of a repressed truth in his third
feature Memories on Stone. “For me, making this movie was almost like making
two movies at the same time, because it is a film about filmmaking. There are so
many broken souls left trying to grapple with the remains of Iraqi history. This is
what we wish to relay through our protagonists in Memories on Stone and why it’s
crucial for us to bring this story out into the open.” – Shawkat Amin Korki
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star
ZVEZDA

f 12 Pz. Su. 16.00 | r2 13 Pt. Mo. 19.00 danimarka denmark / 2014 / DCP / Renkli

f 14 Sa. Tu. 13.30 | r2 15 Ça. We. 19.00 rusya russıa / 2014 / DCP / Renkli Colour / 128’

a 14 Sa. Tu. 11.00

b 17 Cu. Fr. 19.00

Colour / 107’ / Danca; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Danish; English & Turkish s.t.

Rusça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Russian;
English & Turkish s.t.

Yönetmen Director: ole chrıstıan madsen

Yönetmen Director: anna melıkyan

Senaryo Screenplay: bo hr. hansen, ole chrıstıan madsen Görüntü Yön. Director of

Senaryo Screenplay: anna melıkyan, andreı mıgachev, vıktorıya bugayeva Görüntü Yön.

Photography: jørgen johansson Kurgu Editing: søren b. ebbe Müzik Music: henrık

Director of Photography: alısher khamıdkhodjaev Kurgu Editing: dasha danılova, pavel

lındstrand Oyuncular Cast: joachım fjelstrup, marıe tourell søderberg, chrıstıan gade

rumınov Müzik Music: alına orlova, anna drubıch, ıgor vdovın Oyuncular Cast: tına

bjerrum, johannes nymark, ola rapace, anette støvelbæk, julıa ragnarsson Yapımcı

dalakıshvılı, severıja janusauskaıte, pavel tabakov, andrey smolyakov, juozas budraıtıs,

Producer: lars bredo rahbek Yapım Production Co.: nımbus fılm Dünya Hakları World Sales:

alexander sheın, gosha kutsenko Yapımcı Producer: ruben dıshdıshyan, anna melıkyan

the match factory

Yapım Production Co.: magnum fılm company Dünya Hakları World Sales: mars medıa
entertaınment

▪ Yer Bağdat, yıl 1965... Eik adında bir genç adam, dağınık bir otel odasında oturmuş,

harıl harıl bir aşk hikâyesi yazmaktadır. Esmer güzeli Iben’le bir nükleer karşıtı
eylemde tanışıp ona nasıl sırılsıklam âşık olduğunun hikâyesidir bu. Ama Iben, tek
bir adama bağlanmaktan da öte kendini herhangi bir şeye adamayı reddetmiştir.
Çaresiz Eik onun gönlünü kazanmak için şair olur, yazar olur, gezgin olur, keş olur
ve en sonunda efsane rock grubu Steppeulvene’nin solisti olur çıkar. İskandinav
yarımadasının ileri gelen yönetmenlerinden Ole Christian Madsen, Ateş ve Citroen ile
Prag gibi övgüler toplayan, festivalde de gösterilen filmlerin yönetmeni. 1960’ların
karşı kültürüyle Kopenhag’dan İspanya’ya, oradan Nepal’e yol alan bu epik aşk
hikâyesi, Madsen’ın yedinci kurmaca filmi.
“Itsi Bitsi iki genç insanın gözü kara aşkı hakkında gerçek olaylara dayanan bir
hikâye. Eik ile Iben’in birbirini tüketen bir tutkuları var; terk etmeye çalıştıkları ama
onları terk etmeyen bir tutku. Hikâyelerinin sadece Danimarka ve Avrupa’dan değil,
tüm dünyadan seyircilere temas edebilecek kadar evrensel ve sahici olduğuna
inanıyorum.” – Ole Christian Madsen
▪ Baghdad, 1965... A young man by the name of Eik sits in a messy hotel room
frantically writing a love story–the story of how he has fallen head over heels with
Iben, a beautiful, dark-haired girl at an anti-nuclear protest. But Iben has refused
to commit herself to anything, let alone one man only. Desperate, Eik tries to
win her over by transforming from poet to writer, nomad, junkie, and eventually
lead singer in the legendary rock band Steppeulvene. This epic, countercultural
romance that spans from Copenhagen to Spain to Nepal is the seventh feature by
Ole Christian Madsen, one of Scandinavia’s top directors, whose highly acclaimed
hits Flame&Citron and Prague, were screened at the Festival.
“Itsi Bitsi is a story based on true events about the desperate love of two young
people. Eik and Iben share an all-consuming passion for each other, a passion
they attempt to relinquish but which never relinquishes them. I believe that their
story is universal and genuine in a way that ought to touch audiences not only in
Denmark and Europe, but around the world.” – Ole Christian Madsen

2014 kınotavr (soçi sochı) En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu Best Director, Best Actress
(s. janusauskaıte) | 2014 odessa Mansiyon Special Mention

▪ Variety dergisinin umut vaat eden yönetmenler arasında saydığı Ermeni asıllı Rus
yönetmen Anna Melikyan, Filmekimi’nde de gösterilen 2007 yapımı ödüllü filmi
Rusalka / Denizkızı ile uluslararası alanda tanındı. Melikyan’ın yeni bağımsız filmi,
büyük kentte geçen klasik bir Külkedisi masalı, hayatları esrarengiz biçimde birbirine
bağlanmış çok farklı üç kişinin hikayesi: Yanlış anlaşılmaktan mustarip 15 yaşında
bir ergen, onun havalı ve kibirli annesi, yeteneksiz olduğu kadar iyimser bir genç
kadın oyuncu. “Star ilk aklıma düştüğünde hayatla ilgili bir film yapmak istedim,
çünkü hayatın keskinleştiği bu anda her geçen günün, geçmişin her anının keyfini
çıkarmak gerek; hayatta en önemli şeyler şu an, burada gerçekleşiyor. Zaman bize
tadını çıkarmamız için verildi, şaşırmamız için değil. Yarın diye bir şey yok.” – Anna
Melikyan
▪ Deemed one of the most promising directors by Variety magazine, RussianArmenian writer-director Anna Melikyan is best known with her awardwinning 2007 feature Rusalka / Mermaid also screened at Filmekimi. Her new
independent film is a classic “cinderella” romance set in a big city, following
three different persons, three different lives who are connected in a mysterious
way: a 15-year-old suffering of misunderstanding, his glamorous and arrogant
stepmother, and an untalented but full of optimism young actress–all bound
up in a story of eternal fragility of our existence. “When coming up with Star, I
wanted to make a film about life, because at this point, life is particularly acute–
it is necessary to enjoy every day, every minute of the past. Because the most
important things in life are happening here and now. Time is given to live with
joy and not with astonishment. And there’s no tomorrow.” – Anna Melikyan
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kara ruhlar

yüzündeki sır

ANIME NERE
BLACK SOULS

PHOENIX
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f 12 Pz. Su. 19.00 | a 13 Pt. Mo. 11.00 almanya germany / 2014 / DCP / Renkli Colour
f 16 Pe. Th. 19.00 | r 17 Cu. Fr. 16.00 italya, fransa ıtaly, france / 2014 / DCP
a 17 Cu. Fr. 11.00

r 15 Ça. We. 19.00

98’ / Almanca; Türkçe altyazılı German; Turkish s.t.

Renkli Colour / 103’ / İtalyanca; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Italian; English & Turkish s.t.

Yönetmen Director: chrıstıan petzold
Senaryo Screenplay: chrıstıan petzold Görüntü Yön. Director of Photography: hans

Yönetmen Director: francesco munzı

fromm Kurgu Editing: bettına böhler Oyuncular Cast: nına hoss, ronald zehrfeld, nına

Senaryo Screenplay: francesco munzı, fabrızıo ruggırello, maurızıo brauccı Özgün Yapıt

kunzendorf Yapımcı Producer: florıan koerner von gustorf, mıchael weber Yapım

Original Work: “anıme nere”, gıoacchıno crıaco Kurgu Editing: crıstıano travaglıolı

Production Co.: schramm fılm koerner & weber, bayerıscher rundfunk, westdeutscher

Müzik Music: gıulıano tavıanı Oyuncular Cast: marco leonardı, peppıno mazzotta,

rundfunk, arte Dünya Hakları World Sales: the match factory Türkiye Hakları Turkish

fabrızıo ferracane, anna ferruzzo, barbora bobulova Yapımcı Producer: olıvıa musını,

Rights: calınos fılms

luıgı musını Yapım Production Co.: cınemaundıcı, babe fılms, raı cınema, on my own,
bıanca fılm Dünya Hakları World Sales: raı com Türkiye Hakları Turkish Rights: fabula fılms

2014 lizbon lısbon Jüri Özel Ödülü Special Jury Award | 2014 san sebastıan FIPRESCI Ödülü
Award

2014 venedik venıce Pasinetti Ödülü, Mimmo Rotella Ödülü, Ekran Ödülü Pasinetti Award,
Mimmo Rotella Award (l. musını), Quality Screen Award

▪ Kara Ruhlar, mafyaya dair filmlerde genellikle idealize edilen “aile şerefi” veya
“erkeklik gururu” gibi kavramlara şüpheyle yaklaşıyor. Zira bir yarısı suç dünyasına
bulaşmış, diğer yarısı ise o dünyadan uzak durmaya çalışan bir ailenin öyküsü bu.
Mafyaya biat etmeden, bir çiftçi olarak hayatını sürdürmeye çalışan Luciano’nun en
büyük korkusu, genç oğlunun amcalarının yanında suça bulaşması; fakat geçmişten
gelen bir kan davasının etkilerinden sıyrılamayan bu aile için şiddetten kaçmak
giderek daha güç hale gelmekte. Venedik’te Altın Aslan için yarışan ve festivalden
ödülle ayrılan Kara Ruhlar’ın bir diğer ilginç yanı ise İtalya’da mafyanın en etkin
olduğu bölgede, Calabria’daki Africo kasabasında çekilmesi. Yönetmen Francesco
Munzi bu tercihiyle ilgili şöyle diyor: “Africo’nun suça bulanmış, çok sert bir geçmişi
var ama bu geçmiş ülkemizle ilgili pek çok şeyi anlamamıza da yardımcı olabilir.
Africo’dan bakınca İtalya’yı daha net görüyorsunuz.”
▪ Black Souls approaches suspiciously to the notions of “family honor” and “male
pride,” which are usually idealized in films about the mafia. This is a story of
a family of which one half is involved in the crime world and the other half is
trying to stay away from it. Leading his life as a farmer instead of succumbing to
the mafia, Luciano’s biggest fear is seeing his young son get involved in crime
working for his uncles. However, it’s increasingly hard for this family which can’t
shed the effects of a blood feud from the past to stay away from violence. Another
interesting fact about Black Souls which received awards from Venice is that it was
shot in the town of Africo in the Calabria region of Italy where the mafia holds
most of its influence. Director Francesco Munzi has this to say: “Africo has a very
rough history steeped in criminality, but it is one that can help us to understand
many things about our country. From Africo you can see Italy better.”

▪ Nelly, toplama kampından kurtulmayı başarmış ama işkenceden yüzü
tanınmayacak hale gelmiş bir şarkıcıdır. Zorunlu olarak geçirdiği estetik ameliyat
sonrasında, kendisinin bir benzerine dönüşür. Görmek için can attığı tek kişi ise
kocası Johnny’dir. Karşılaştıklarında Johnny onu tanımayıp zihnini iyice bulandırır.
Acaba kocası ona hâlâ âşık mıdır, yoksa sadece parasının peşinde midir? II. Dünya
Savaşı sonrası Berlin’i bir nevi kara film sahnesine dönüştüren Yüzündeki Sır,
Barbara’nın rüya ekibini, yönetmen Christian Petzold ve başrol oyuncuları Nina Hoss
ile Ronald Zehrfeld’i tekrar bir araya getiriyor.
▪ Nelly is a chanteuse who manages to survive a Nazi concentration camp with a
disfigured face. After going through reconstructive plastic surgery she becomes
someone who resembles her old self. The only person she is dying to see is her
husband Johnny, but he doesn’t recognize her when they meet, and this sends
her mind to disarray. Is her husband still in love with her or is he just after her
money? Phoenix, which turns post-war Berlin into a stage for film noir, reunites
the dream team of Barbara by bringing together director Christian Petzold with
actors Nina Hoss and Ronald Zehrfeld.
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bana bak phılıp

çılgın kalabalıktan uzak

LISTEN UP PHILIP

FAR FROM THE MADDING CROWD
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f 13 Pt. Mo. 19.00 | r 14 Sa. Tu. 19.00 abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour / 108’

f 17 Cu. Fr. 16.00 | r 17 Cu. Fr. 19.00

abd, ingiltere usa, uk / 2015 / DCP / Renkli

a 15 Ça. We. 13.30

a 18 Ct. Sa. 11.00

Colour / 119’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;

İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Turkish s.t.
Yönetmen Director: alex ross perry
Senaryo Screenplay: alex ross perry Kurgu Editing: robert greene Müzik Music: keegan

Yönetmen Director: thomas vınterberg

dewıtt Oyuncular Cast: jason schwartzman, elısabeth moss, krysten rıtter, josephıne de

Senaryo Screenplay: davıd nıcholls Özgün Yapıt Original Work: thomas hardy Görüntü

la baume, erıc bogosıan, jonathan pryce, jess weıxler, dree hemıngway, keıth poulson,

Yön. Director of Photography: charlotte bruus chrıstensen Kurgu Editing: claıre sımpson

kate lyn sheıl Yapımcı Producer: katıe stern, joshua blum, james m. johnston, toby

Müzik Music: craıg armstrong Oyuncular Cast: juno temple, carey mullıgan, mıchael

halbrooks, davıd lowery Yapım Production Co.: washıngton square fılms, saılor bear

sheen, matthıas schoenaerts, tom sturrıdge, jessıca barden Yapımcı Producer: andrew

productıon Dünya Hakları World Sales: cınetıc Türkiye Hakları Turkish Rights: fabula fılms

macdonald, allon reıch Yapım Production Co.: dna fılms, fox searchlıght pıctures
Dünya Hakları World Sales: fox searchlıght pıctures Türkiye Hakları Turkish Rights: the

2014 locarno Jüri Büyük Ödülü Grand Jury Prize

moments entertaınment

▪ Yazdığı ikinci romanın baskıya girmesini bekleyen New York’lu yazar Philip,
gitgide daha sinirli bir adama dönüşmektedir. Büyük kentin dinmek bilmeyen
gürültü patırtısına dayanamaz hale gelmiştir. Fotoğrafçı olan kız arkadaşıyla da arası
bozulmaktadır. Hayran olduğu yazar Ike Zimmerman sessiz sakin bir yerde olan
yazlığına sığınabileceğini söylediğinde, ne zamandır aradığı huzur ve dinginliğe
kavuşup artık en sevdiği şeye, yani bizzat kendisine ilgi gösterebileceğine sevinir.
Narsist Philip ile en az onun kadar kendini beğenmiş, dengesiz ve hayal kırıklığına
uğramış ev sahibi yazarın bu birlikteliği, New York edebiyat çevresinin içinde
bulunduğu durumu, karmaşık, samimi, son derece komik ve aynı zamanda iğneleyici
bir dille anlatıyor. Yönetmen Alex Ross Perry, Amerikan bağımsız sinemasının en
ilgi çekici ve yaratıcı yeni seslerinden biri. “Sinemacılık okulunda film çekmekle ilgili
olarak size şunu öğretiyorlar: ‘Bu filmle şu filmin karışımı.’ Ancak mezun olduktan
hemen sonra, bunun çıkmaz bir sokak olduğunu anladım. Bana hayat veren, ilham
kaynağı olan tek şey kitap okumak.” – Alex Ross Perry
▪ Anger rages in Philip as he awaits the publication of his second novel. He
feels uneasy and uncomfortable in the city by the constant crowds and noise; his
relationship with his photographer girlfriend is deteriorating too. When Philip’s
idol writer, Ike Zimmerman, offers his isolated summer home as a refuge,
he finally gets the peace and quiet to focus on his favourite subject—himself.
The result of the narcissistic Philip hosted by his similarly disillusioned, vain,
emotionally unhinged author is a complex, intimate, utterly funny, and stinging
portrait of the NYC literary scene. Alex Ross Perry is considered one of most
interesting and creative new voices to hit the American indie scene. “Coming
from film school, you were taught the only way to approach making a film is, ‘It’s
this movie meets that movie.’ That became a dead end for me very quickly after
graduating. The only thing that felt alive or relevant to find inspiration in was
reading books.” – Alex Ross Perry0

▪ Danimarka sinemasının yıldız yönetmenlerinden Thomas Vinterberg’in
kamerasını Victoria İngiltere’sine çevirdiği Çılgın Kalabalıktan Uzak, birbirinden çok
farklı üç adamı etkisi altına alan Bathsheba Everdene’in hikâyesini anlatıyor. Bağımsız
ve güçlü bir kadın olan Bathsheba’ya, Weatherbury’deki bir çiftlik miras kalır. Çiftliğini
ayakta tutmaya çalışırken, Bathsheba kararlılığına vurulan kendi halindeki bir
çiftçiyi, pervasız ve yakışıklı bir çavuşu ve zengin, olgun bir bekârı kendine âşık eder.
Tercihler ve tutkular aracılığıyla aşkın doğasını inceleyen bu zamansız öykü, direnç
ve kararlılıkla zorlukları aşmanın mümkün olacağını da anlatıyor. The Hunt / Onur
Savaşı ile birlikte eleştirmenlerin gözdesi olduğunu bir kez daha ispat eden Dogma
95 kurucularından Thomas Vinterberg’in Thomas Hardy’nin klasik aşk romanından
uyarladığı bu son filmi, yıldız oyuncularla dolu iddialı bir dönem incelemesi.
▪ One of Danish cinema’s star directors, Thomas Vinterberg turns his camera to
Victorian England in his adaptation of Thomas Hardy’s classic romance
Far From the Madding Crowd, telling the story of Bathsheba Everdene, who
inherits a farmhouse in Weatherbury. As she tries to stand on her own in the
farm, the independent and headstrong Bathsheba captivates a simple sheep
farmer, a handsome and reckless Sergeant, and a prosperous and mature
bachelor. This timeless story of Bathsheba’s choices and passions explores the
nature of relationships and love – as well as the human ability to overcome
hardships through resilience and perseverance. Regaining his status as critics’
favourite after his previous film The Hunt, Dogme 95 co-founder Thomas
Vinterberg tackles an ambitious period examination.
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fanusta yaşayanlar

SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI

VONARSTRAETI
LIFE IN A FISHBOWL

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.

f 17 Cu. Fr. 19.00 | r2 18 Ct. Sa. 11.00 izlanda, finlandiya, isveç, çek cumhuriyeti
b 18 Ct. Sa. 11.00

ıceland, finland, sweden, czech republıc
2014 / DCP / Renkli Colour / 130’ / İzlandaca,
İngilizce; Türkçe altyazılı Icelandic, English;
Turkish s.t.

Yönetmen Director: baldvın zophoníasson
Senaryo Screenplay: baldvın zophoníasson, bırgır steınarsson Görüntü Yön. Director
of Photography: jóhann mánı jóhannsson Kurgu Editing: sıgurbjörg jónsdóttır Müzik
Music: ólafur arnalds Oyuncular Cast: thorsteınn bachmann, hera hılmarsdóttır,
thor krıstjánsson Yapımcı Producer: julıus kemp, ıngvar thordarson Yapım Production
Co.: the ıcelandıc fılm company, solarfılms, harmonıca fılms ab, axmann productıon
Dünya Hakları World Sales: fılms boutıque
2015 izlanda akademi ödülleri ıceland academy awards En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En
İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senayo, En iyi Kurgu, En İyi Görüntü Best Film, Best
Actor Best Actress Best Director, Screenplay, Editing, Cinematography | 2014 tallınn En İyi İlk
Film Best Debut Film | 2014 lübeck En İyi Film Best Film

▪ İzlanda’da büyük bir gişe başarısı elde eden, aynı zamanda ülkenin Oscar adayı
olan Fanusta Yaşayanlar, İzlanda’nın 2008’de yaşadığı ekonomik krizin arifesinde
üç karakterin hayatına odaklanıyor. Çeşitli tesadüflerle yolları kesişen bu karakterler,
ay sonunu güçlükle getiren bekâr anne Eik, bir zamanlar futbolcuyken şimdi şansını
işadamı olarak deneyen Sölvi ve başarılı günleri geçmişte kalmış olan alkolik
yazar Mori... Yönetmen ve senarist Baldvin Zophoníasson, anlatımında aceleci
davranmıyor ve karşımıza detaylı karakter incelemeleri koyuyor. Filmin müzikleri
ise Salon’da izleme şansına eriştiğimiz İzlandalı indie-rock elektro akustik sihirbazı
Olafur Arnalds’a ait. “Doğrusu ‘Fanusta Yaşamak’ filmin ana temalarından. Hepimiz
bir nevi su tankında dönüp dönüp aynı insanlarla tanışıp tanışıp duruyoruz. Biz de
bunu kullanmaya karar verdik. ”
▪ Life in a Fishbowl focuses on three characters on the eve of the economic
crisis in Iceland in 2008. These three characters whose paths cross by various
coincidences are Eik, a single mother who can barely make it to the end of the
month; Sölvi, an ex-footballer who is trying his luck as a businessman; and Mori,
an alcoholic writer past his prime… Writer-director Baldvin Zophoníasson gives
us a detailed character study with his unhurried style. A box-office hit in Iceland
Life in Fishbowl was the official Icelandic entry for the Academy Awards. “In
reality though, ‘Life In A Fishbowl’ is very much a theme in the movie as well.
We live in this sort of fish tank, swimming round and round, meeting the same
people over and over again. So we decided to use it as a title.”

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.

54

sinemada insan hakları yarışması
human rıghts ın cınema competıton

sinemada insan hakları yarışması
human rıghts ın cınema competıton

enayi

umut

DURAK
THE FOOL

HOPE
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rusya russıa / 2014 / DCP / Renkli Colour

r 19 Pz. Su. 16.00
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English & Turkish s.t.

fkm 17 Cu. Fr. 13.30

91’ / Fransızca, İngilizce, Arapça; İngilizce ve

Yönetmen Director: yury bykov

Yönetmen Director: borıs lojkıne

Senaryo Screenplay: yury bykov Görüntü Yön. Director of Photography: kırıll klepalov

Senaryo Screenplay: borıs lojkıne Görüntü Yön. Director of Photography: elın kırschfınk

Kurgu Editing: yury bykov Müzik Music: yury bykov Oyuncular Cast: artem bystrov, natalıa

Kurgu Editing: gılles volta Oyuncular Cast: justın wang, endurance newton Yapımcı

surkova, yury tsurılo, borıs nevzorov, kırıll polukhın, aleksandr korshunov, olga

Producer: bruno nahon Yapım Production Co.: zadıg fılms Dünya Hakları World Sales:

samoshına, darıa moroz, sergey artsybashev, elena panova Yapımcı Producer: alexey

pyramıde ınternatıonal

uchıtel, kıra saksaganskaya Yapım Production Co.: rock fılms Dünya Hakları World Sales:
m-appeal

2014 cannes SACD Ödülü–Eleştirmenler Haftası SACD Award–Critics’ Week | 2014 hamburg
Eleştirmenler Ödülü Film Critics Award | 2014 detour fılm festıval (italya ıtaly) En İyi Film

2014 locarno En İyi Erkek Oyuncu, Hümanizm adına Ekümenik Jüri Ödülü, Genç Jüri Birincilik

Best Film | 2014 tübıngen En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu Best Film, Best Actress | 2014

ve Özel Mansiyon Best Actor (a. bystrov), Ecumenical Jury Prize for Humanism, First Prize &

angoulême En İyi Yönetmen Best Director

Special Mention of the Junior Jury | 2014 l’aquıla Mansiyon Special Mention | 2014 les arcs En
İyi Film, En İyi Görüntü, Genç Jüri Ödülü Best Film, Best Cinematography, Young Jury Prize

▪ Festivalde de gösterilen The Major / Komiser’in izinden giden Enayi’nin kahramanı
Dima, sıradan bir tesisatçı. Akşamın bir saatinde evinden çıkıp, bir sızıntıyı
incelemek üzere kentin en fakir mahallelerinden birinde yıkık dökük bir binaya
gidiyor. Durum öyle ki, 800 kişinin yaşadığı bu eski yurt binası çökmek üzere ve
mekânı tümüyle boşaltmak için sadece bir geceleri var. Belediyeden izin almak için
belediye başkanını görmeye giden tesisatçı, kimi kimsesi olmayan yüzlerce insanın
yaşamını kurtarmak için bütün gece, burnuna kadar yolsuzluğa batmış bürokratların
peşinde koşuyor. “Böyle insanlara artık çok az rastlanıyor. Değer tanımazlığın,
korkunun ve kayıtsızlığın genel geçer sayıldığı günümüzde, yaptıklarının kesinlikle
normal olmadığını söylemek için bu insanlara romantik diyoruz, diğerkâm diyoruz,
idealist diyoruz ya da düpedüz ‘enayi’ deyip geçiyoruz. Benim ülkemde böyle
‘enayiler’ hâlâ var; işte bu yüzden benim hâlâ umudum var.” – Yury Bykov
▪ The follow-up to The Major, The Fool is about Dima, a simple plumber. Leaving
his family at home one evening, Dima goes to a seemingly derelict building
housing the city’s poor to investigate a leak. It is evident that the lives of 800
inhabitants of an old dormitory, which is at risk of collapsing, are at stake and all
they have is just one night to evacuate. Requiring municipal authorization, he
goes to see the mayor, and spends the night chasing corrupt bureaucrats in order
to save those whom everyone has forgotten. “Such people are very rare today. We
call them romantic, altruistic, idealistic, or simply ‘fools’ to stress that they do not
act normal in the time when cynicism, fear and indifference have become the
norm. Such ‘fools’ still exist in my country, and it gives hope.” – Yury Bykov

▪ Sahra çölünün ortasında, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan genç Kamerunlu Leonard,
diğer bir göçmen olan Nijeryalı Hope’un canını kurtarır. İnsanın ancak kendinden
olana güvenebileceği bu vahşi, acımasız dünyada Leonard ve Hope, kendi başlarının
çaresine bakmaya, aşklarını yaşamaya çalışacaktır. Yönetmen Boris Lojkine’in,
savaşın yasını tutmak olgusu üzerine Vietnam’da çektiği iki belgesel filmi daha var;
ancak Umut ilk kurmaca filmi. “Ben, on yıl felsefe okuduktan sonra belgeselcilikten
geçerek filme vardım. Benim açımdan film çekmek kitabı bir yana koyup yaşamın
içine girmek demek; uzaklara kaçmak, benden daha yoğun, daha kahramanca
yaşamları keşfetmek demek. Bildiğim kadarıyla, benden önce göçmen dünyasını bu
şekilde içeriden bakarak yansıtan kimse olmadı. Göçmenlik berbat olmasına berbat
bir dünyadır; gelgelelim, hayret uyandıran bir tarafı da vardır: Kendi kuralları olan bir
yeraltı dünyası gibidir. Filmde gördüğünüz oyuncuların hiçbiri profesyonel oyuncu
değil. Tamamı, hayatında hiç rol yapmamış, gerçek göçmenler.” – Boris Lojkine
▪ Deep in the Sahara desert, as they try to get to Europe, Leonard, a young man
from Cameroon, rescues Hope, a Nigerian woman. In a fiercely hostile world
where safety requires staying with one’s own people, these two try to find their
way together, and to love each other. Director Boris Lojkine’s debut feature Hope
follows his two documentary films on mourning wartime pain, he made at
Vietnam. “I came to film via documentary-making, after ten years of studying
philosophy. To me, making films was about leaving books behind to plunge into
reality, to go far away and discover lives other than my own – more intense, more
heroic lives. As far as I know, the world of migration has never been described
from inside. It’s a terrible world, but a fascinating one, an underground world
with rules of its own. None of the actors in the film are professionals. All roles are
played by real migrants who had never acted before.” – Boris Lojkine
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küçük bir aşk hikayesi

annemin şarkısı

CHAND METRE MOKA’AB ESHGH
A FEW CUBIC METERS OF LOVE

KLAMA DAYÎKA MİN
SONG OF MY MOTHER

b 15 Ça. We. 16.00 | r2 16 Pe. Th. 21.30 iran, afganistan ıran, afghanıstan / 2014
a2 18 Ct. Sa. 19.00

b 15 Ça. We. 19.00
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türkiye, fransa, almanya turkey, france,

DCP / Renkli Colour / 90’ / Farsça; Türkçe

germany / 2014 / DCP / Renkli Colour / 103’

altyazılı Persian; Turkish s.t.

Kürtçe, Türkçe; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Kurdish, Turkish; English & Turkish s.t.

Yönetmen Director: jamshıd mahmoudı
Senaryo Screenplay: jamshıd mahmoudı Görüntü Yön. Director of Photography: morteza

Yönetmen Director: erol mintaş

ghafourı Kurgu Editing: sepıdeh abdolvahab Müzik Music: sahand mehdızadeh Oyuncular

Senaryo Screenplay: erol mintaş Görüntü Yön. Director of Photography: george chıper-

Cast: saed soheılı, hassıba ebrahımı, nader fallah, alıreza ostadı, masoud mırtaherı

lıllemark Kurgu Editing: alexandru radu Müzik Music: başar ünder Oyuncular Cast: feyyaz

Yapımcı Producer: navıd mahmoudı Yapım Production Co.: aseman-parvaz fılm Dünya

duman, zübeyde ronahi, nesrin cavadzade, aziz çapkurt, cüneyt yalaz, mehmet ünal

Hakları World Sales: dreamlab fılms Türkiye Hakları Turkish Rights: filmartı

Yapımcı Producer: aslı erdem, erol mintaş Ortak Yapımcı Co-roducer: guıllaume de seılle,
mehmet aktaş Yapım Production Co.: mintaş film, arızona productıons, mitosfilm Dünya

▪ Tahran dışında, kaçak Afgan mültecileri çalıştıran küçük bir kaçak fabrika.

Yakınlarında, bu mültecilerle ailelerine yuva olmuş gecekondular, teneke
mahalleleri… Genç İranlı işçi Sabır, eski asker, yeni kaçak işçi Abdülselam’ın kızı
Maruna ile gizlice buluşuyor. Birbirlerine verebilecekleri o kadar az şey varken, yine
de âşık oluyorlar; bu işin sonu hiç de belli olmasa da… Afganistan’ın Oscar’a aday
gönderdiği bu dokunaklı ilk film, gerçek olaylardan esinleniyor. “Afganistan’daki uzun
süreli yıkıcı Sovyet işgali birçok Afganı sürgüne zorladı. Kaçanların çoğu İran veya
Pakistan’a sığındı. Bu mülteciler toplumsal konumları da dahil sahip oldukları birçok
şeyi kaybetseler de, onurlarını hiç kaybetmediler. Ailemle ben de bir süre önce İran’da
mülteciydik; çocukluğumuz ve ilk gençliğimiz orada geçti. Kardeşim Nevit’le birlikte
âşık olduğumuz sinema, bize umut ışığı ve kaçış yolu oldu. Küçük Bir Aşk Hikâyesi de
bizim ilk uzun metrajlı filmimiz.” – Cemşit Mahmudi
▪ Somewhere in the outskirts of Tehran, a small factory illegally employs Afghan
asylum seekers, who live with their families in old containers or modest shacks
in nearby shanty towns. Saber, a young Iranian worker, secretly meets Marona,
daughter of Abdolsalam, an Afghan worker–and a former soldier. Although
they have little to offer each other, a love story unfolds, the conclusion of which
no one can foretell. Selected as Afghanistan’s Oscar submission, this touching
debut film is based on a true story. “The long and destructive Soviet occupation of
Afghanistan drove many Afghans into exile. They sought asylum in mainly Iran
and Pakistan. Though these refugees lost possessions, freedom and social rank
during their exile, they never lost their dignity. My family and I found refuge in
Iran some time ago, and I spent my childhood and adolescence there. My brother
Navid and I quickly fell in love with cinema, our only ray of hope and way of
escape. A Few Cubic Metres of Love is our first feature.” – Jamshid Mahmoudi

Hakları World Sales: mintaş film
2015 mons (belçıka belgıum) Jüri Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Best Actor, (f. duman), Jury
Prize | 2014 antalya En İyi Erkek Oyuncu (f. duman), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (a.
çapkurt), En İyi İlk Film, En İyi Film Müziği Best Actor, Best Supporting Actor, Best First
Feature, Best Music | 2014 saraybosna sarajevo En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu Best Film,
Best Actor (f. duman) | 2014 nantes 3 contınents Gümüş Balon, Seyirci Ödülü Audience
Award, Silver Balloon

▪ Ali, annesi Nigar’la beraber Tarlabaşı’nda yaşamaktadır. Doğu’da köylerinin
boşaltılması üzerine göç ettikleri mahallede hayatları tekrar kesintiye uğramıştır.
Komşularının köye geri döndüğüne inanan Nigar, sabahları köyüne geri dönmek
üzere evdeki eşyaları toparlar. Genç öğretmen Ali, gittikçe hastalanan annesini
mutlu etmek için elinden geleni yapar. “Müziklerle direndik biz. Şarkılar olmasaydı
olmazdı... Dilimi unutmamamın birinci sebebi ailemse, ikincisi de şarkılardır. Kürtçe
şarkılar, el altından gizli gizli ezberlediğimiz dengbej kasetleri... O kasetler yok
edileceği için ezberlerdik. Kürtlerde şarkılar asla bitmedi. Çığlığını şarkılarla dünyaya
duyurmayı başardı. O yüzden benim için ve bu filmin çıkış noktası bakımından da çok
önemli.” – Erol Mintaş
▪ Young teacher Ali lives with his aging mother Nigar in Istanbul’s Tarlabaşı
district, home to many Kurdish immigrants since the 90’s. Nigar is convinced
that her old neighbors have all moved back to their village in Eastern Turkey.
Every morning she packs her belongings and sets out to return to her village.
“We resisted with songs. It wouldn’t have happened if it weren’t for songs. If my
family is the primary reason I did not forget my language, the second reason is
songs. Kurdish songs, the dengbej tapes that we secretly memorised. We would
memorise because they would be destroyed. The songs never ended with Kurds;
they managed to make their screams heard to the world. That’s why it is crucial
for me and this film’s origins.” – Erol Mintaş
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bugün

ülkesiz şarkılar

EMROUZ
TODAY

NO LAND'S SONG
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b 13 Pt. Mo. 11.00 | f 17 Cu. Fr. 21.30

almanya, fransa germany, france / 2014 / DCP

fkm 18 Ct. Sa. 19.00

Renkli Colour / 93’ / Farsça, Fransızca, İngilizce;

b 16 Pe. Th. 16.00 | a 17 Cu. Fr. 13.30

iran ıran / 2014 / DCP / Renkli Colour / 87’

r2 18 Ct. Sa. 16.00

Farsça; Türkçe, İngilizce altyazılı Persian; Turkish,

İngilizce, Türkçe altyazılı Persian, French,

English s.t.

English; English, Turkish s.t.

Yönetmen Director: reza mırkarımı

Yönetmen Director: ayat najafı

Senaryo Screenplay: reza mırkarımı & shadmehr rastın Görüntü Yön. Director of

Görüntü Yön. Director of Photography: koohyar kaları, sarah blum Kurgu Editing:

Photography: houman behmanesh Kurgu Editing: reza mırkarımı Müzik Music: amın

julıa wıedwald, schokofeh kamız Yapımcı Producer: gunter hanfgam, anne grange,

honarmand Oyuncular Cast: parvız parastuı, soheıla golestanı, shabnam moghadamı

rouven rech, teresa renn Yapım Production Co.: torero fılm gbr, hanfgarn & ufer

Yapımcı Producer: reza mırkarımı Yapım Production Co.: ıfılm Dünya Hakları World Sales:

fılmproduktıon, chaz productıons Dünya Hakları World Sales: chaz productıons

dreamlab fılms Türkiye Hakları Turkish Rights: filmartı
2014 montreal world En İyi Belgesel Halk Ödülü Public Award for Best Documentary | 2014
2014 rabat En İyi Film, İzleyici Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Best Film, Audience Award, Best

noor iran filmleri festivali ıranıan fılm festıval (los angeles) En İyi Belgesel Yönetmeni

Actor (p. parastuı) | 2014 tallınn FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü FIPRESCI Award,

Best Documentary Director | 2014 dok Leipzig Gençlik Jürisi Ödülü Youth Jury Award | 2014

Ecumenical Jury Award

gıjon En İyi Belgesel Best Documenary

▪ “Her yeri sarmış kötülüğe karşı sığınılabilecek son yer neresidir?” Sinema yazarı
Kara Abdolmaleki’ye göre Bugün filminin bu soruya yanıtı: “Sessizlik”. Artık yaşlanan
taksi şoförü Yunus tam günü kapatmak üzereyken, aracına telaşlı bir kadını alır.
Kadını hastaneye götüren Yunus burada nelerle karşılaşacaktır? Karşılıksız iyilik
yapmak, insan doğasının karmaşıklığı ve kırılgan bir gerçekçiliği bünyesinde
buluşturan Bugün, İran’ın Oscar adayı oldu ve ülkesinde de büyük bir gişe başarısı
yakaladı. “Başkalarına sessiz sedasız yardımcı olan ve isimsiz kalmaya devam
edenler hakkında bir film yapmak istedim; bu isimsizlik, izleyici için de geçerli
olacak. Saint-Exupéry savaştan korkardı, ama ben en çok toplumun ahlaksızlığından
korkuyorum. Gece Uçuşu’nun pilotu megakent Tahran’da bir taksi şoförü olsaydı, bu
çileden çıkmış toplumun oklarına, sapanlarına karşı sessiz kalır mıydı acaba?” – Reza
Mirkarimi
▪ “What is the last resort in the face of ubiquitous evil? Reza Mirkarimi’s Today
has a simple, yet astonishing answer: silence,” claims film critic Kara Abdolmaleki.
Youness, an ageing taxi driver, takes a young woman to hospital at the end of his
working day, not knowing what awaits him there. A film about anonymous help,
complex human conditions and delicate realism, was Iran’s official entry to the
Oscars and made significant box-office success. “I wanted to make a film about
people who help others without knowing them and whose anonymity remains
once help has been rendered; an anonymity which also exists for the cinema
audience. Saint-Exupéry feared war, but for me it’s my society’s moral crisis I fear
the most. If Night Flight’s pilot ever became a taxi driver in Tehran’s megapolis,
would he be able to remain silent confronted by all the slings and arrows of an
exasperated society?” –Reza Mirkarimi

▪ İran’da kadınların (en azından erkeklerin huzurunda) şarkı söylemesi 1979
devriminden beri yasak. Sansür ve tabulara karşı çıkan genç besteci (ve aynı
zamanda yönetmenin kardeşi) Sara Najafi, kadın solistlerle resmi bir konser
organizasyonu yapmak için kolları sıvıyor. Sara ve İranlı şarkıcılar Parvin Namazi
ile Sayeh Sodeyfi projeye katkıda bulunmak üzere, bu mücadelede kendilerine
Tahran’da destek olmaları için Paris’ten üç kadın şarkıcıyı daha davet ediyor: Elise
Caron, Jeanne Cherhal ve Emel Mathlouthi. Böylece, Fransa ile İran arasında tekrar
bir müzik köprüsü kurmak amaçlanıyor. Acaba bu proje başarıya ulaşacak mı?
Tahran’da özgürce, kol kola, kızlı erkekli bir izleyici önünde, yasaklar olmaksızın şarkı
söylenebilecek mi? İran’da kadın sesi için yeni bir özgürlük kapısı açılacak mı? Üç
yılda tamamlanan filmle ilgili olarak, yönetmen Ayat Najafi “Bu projeyle bugünün
Tahran’ını, Sara’nın geçmişiyle yüzleştirmek istediğini” söylüyor.
▪ In Iran, since the revolution of 1979, women are no longer allowed to sing in
public as soloists–at least in front of men. Defying censorship and taboos, the
young composer (the director’s sister) Sara Najafi is determined to organize an
official concert for solo female singers. In order to support their fight, Sara and
the Iranian singers, Parvin Namazi and Sayeh Sodeyfi, invite three female singers
from Paris–Elise Caron, Jeanne Cherhal, and Amal Mathlouthi–to join them in
Tehran and collaborate on their musical project, re-opening a musical bridge
between France and Iran. Are they going to succeed and finally be gathered
in Tehran, sing freely, side-by-side, in front of a mixed audience and without
restrictions, and to open a door towards a new freedom of female voice in Iran?
Starting the project, which took three years to film, Ayat Najafi says he wanted to
“counter the current Tehran with Sara’s past.”
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kaplanlar

atlantik

TIGERS

ATLANTIC.

fkm 16 Pe. Th. 11.00

hindistan-fransa ındıa-france / 2014 / DCP /

a 16 Pe. Th. 13.30 | b 17 Cu. Fr. 16.00

lüksemburg, belçika, fas, hollanda

r 17 Cu. Fr. 11.00 | b 18 Ct. Sa. 21.30

Renkli Colour / 90’ / İngilizce, Urdu dili; İngilizce,

r 18 Ct. Sa. 19.00

luxembourg, belgıum, morocco, the
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Türkçe altyazılı English, Urdu; English,

netherlands, germany / 2014 / DCP / Renkli

Turkish s.t.

Colour / 94’ / Arapça; Türkçe altyazılı Arabic;
Turkish s.t.

Yönetmen Director: danıs tanovıc
Senaryo Screenplay: danıs tanovıc, andy paterson Görüntü Yön. Director of Photography:

Yönetmen Director: jan-wıllem van ewıjk

erol zubcevıc Kurgu Editing: prerna saıgal Müzik Music: prıtam Oyuncular Cast: emraan

Senaryo Screenplay: jan-wıllem van ewıjk, abdelhadı samıh Kurgu Editing: mona bräuer

hashmı, geetanjalı, danny huston, khalıd abdalla, adıl hussaın, maryam d’abo,

Müzik Music: pıet swerts, mourad belouadı Oyuncular Cast: fettah lamara, thekla

satyadeep mısra, heıno ferch, sam reıd, suprıya pathak, vınod nagpal Yapımcı Producer:

reuten, mohamed majd, boujmaa guılloul, hassna souıdı, soufyan sahlı, wısal hatımı,

prashıta chaudhary, guneet monga Yapım Production Co.: cınemorphıc pvt, ltd., sıkhya

drıss hakımı, jan-wıllem van ewıjk Yapımcı Producer: bero beyer, marıon hänsel Yapım

entertaınment pvt ltd. Dünya Hakları World Sales: the match factory

Production Co.: augustus fılm Dünya Hakları World Sales: fortıssımo fılms Türkiye Hakları
Turkish Rights: mor film

▪ Oscar’lı yönetmen Danis Tanovic’in bir önceki filmi Bir Hurdacının Hayatı, 2013’te

İnsan Hakları Yarışması FACE’te Mansiyon kazanmıştı. Tanovic Kaplanlar’da,
Pakistan’da büyük bir skandalı ortaya çıkaran ve bu nedenle çokuluslu dev bir şirkete
savaş açan hazır mama satıcısı Ayan’ın gerçek öyküsünü anlatıyor. Genç Ayan, daha
çok hazır mamalarıyla tanınan Lasta Foods’ta çalışmaya başlar ve şirketin “Kaplan
Tavrı”nı hemen benimseyip, doktor ve diğer sağlık uzmanlarının hastalara kendi
sattığı ürünü önermesi için bütün yeteneğini (hatta daha fazlasını da) kullanır.
Gelgelelim birkaç yıl içinde bu bebeklerin birer birer öldüğünü öğrenir; bütün suç
kendisinindir. Bu gerçek karşısında şok olan Ayan derhal işinden istifa eder ve dev
Calut’a karşı Davut Peygamber misali, efsanevi bir mücadeleye girişir. Amacı bu
çokuluslu dev holdingin asıl yüzünü gözler önüne sermektir. “Bütün şirketler aynı
şeyi yapıyor. Dünyanın en ‘yeşil’ adamı sayılmam ama, bu gezegene yaptığımız büyük
ihanet. Kuzey Amerika birçok açıdan berbat bir yer. Herkesin tek derdi biraz daha kâr
etmek.” – Danis Tanovic
▪ Oscar-winning director Danis Tanovic once again is competing for the FACE
Award for which his previous film An Episode in the Life of an Iron Picker won the
Special Mention in 2013. Tigers is based on the real story of a Pakistan baby milk
salesman who reveals a huge scandal and takes on a multinational giant: Young
Ayan is hired by Lasta Foods, better known for their infant formulas. Taking on
the company’s “tiger attitude”, he uses all his skills –and incentives– to persuade
doctors and other health professionals to recommend his products. However, a
couple of years later, he is told that babies are dying, and it’s all his fault. Shocked,
Ayan quits his job and sets on a David and Goliath challenge to divulge the truth
behind the corporation’s actions. “All the companies are doing it. I’m not such a
‘green’ person, but it’s terrible what we are doing to the planet. North America is
a terrifying place, in many ways. Everything is about profit.” – Danis Tanovic

▪ Fas’ın küçük bir sahil kasabasında yaşayan rüzgâr sörfçüsü Fettah için gelecek
henüz bembeyaz bir sayfadır. Her yaz, bir sürü havalı ve güzel Avrupalı, sörf yapıp
rahat hayatın tadını çıkarmak için onun köyüne gelir. Fettah onlara yardım edip
ihtiyaçlarını karşılar. Arkadaşlık edip âşık olduğu güzel Alexandra gittiğinde küçük
köyü adeta zindana döner. O da Avrupa’ya doğru 300 kilometrelik, tehlikelerle
dolu ve yalnız bir sörf yolculuğuna çıkmaya karar verir. Atlantik., Fettah’ın
yolculuğunun hikâyesini nefes kesen bir sinematografi ve aşkın, yoksulluğun açık
yürekli tasvirleriyle anlatıyor. Van Ewijk filmini çekerken Fas’ın balıkçı köyü Moulay
Bouzerktoun’dan esinlenmiş: “Hayatlarına birçok özgürlük getirmişiz gibiydi ama
getirmemiştik aslında. Girdik, hayatlarını, hayallerini değiştirdik ama gittiğimizde
ellerinde kalan, yapacak hiçbir şey olmamasının boşluğu ve tekrar balığa çıkmaktı.
Kimileri bunalıma girip avuç avuç ilaç içmeye başladı. Sörf tahtalarına binip
uzaklaşsalar ne olurdu diye merak ettim.”
▪ For Fettah–a young windsurfer from a small Moroccan coastal village–the
future is unwritten. Every summer, loads of hip and beautiful Europeans come
to windsurf and enjoy the relaxed lifestyle in his village. Fettah is one of the
locals who help them and look after their needs. His little village becomes like
a prison to Fettah when Alexandra, a beautiful European woman he befriends
and falls for, leaves for home. So he decides to embark on a 300 kilometres-long,
treacherous and solitary windsurfing voyage to Europe. Atlantic. tells the story of
Fettah’s odyssey with breathtaking cinematography and honest portrayals of love
and poverty. Director van Ewijk was inspired by the Moroccan fishing village of
Moulay Bouzertoun: “It seemed like we brought a lot of freedom to their lives
but we didn’t. We came in and changed their lives and dreams, but when we left,
there was the emptiness of having nothing to do and going back to fishing. Some
became very depressed and started using a lot of drugs, and I wondered what
would happen to them if they just got on their boards and went.”

62

sinemada insan hakları yarışması
human rıghts ın cınema competıton

sinemada insan hakları yarışması
human rıghts ın cınema competıton

baba beni yakalasana

krala mektup

CATCH ME DADDY

BREV TIL KONGEN
LETTER TO THE KING
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r 12 Pz. Su. 13.30 | f 14 Sa. Tu. 19.00

ingiltere uk / 2014 / DCP / Renkli Colour

r2 15 Ça. We. 13.30

107’ / İngilizce, Urduca; İngilizce, Türkçe altyazılı

b 17 Cu. Fr. 11.00 | a 18 Ct. Sa. 13.30

norveç norway / 2014 / DCP / Renkli Colour

English, Urdu; English, Turkish s.t.

r2 19 Pz. Su. 11.00

75’ / Norveççe, Kürtçe, Farsça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Norwegian, Kurdish, Persian; English,
Turkish s.t.

Yönetmen Director: danıel wolfe, matthew wolfe
Senaryo Screenplay: danıel wolfe, matthew wolfe Görüntü Yön. Director of Photography:
robbıe ryan Kurgu Editing: domınıc leung, tom lındsay Müzik Music: matthew watson,

Yönetmen Director: hısham zaman

danıel thomas freeman Oyuncular Cast: sameena jabeen ahmed, conor mccarron, gary

Senaryo Screenplay: hısham zaman, mehmet aktaş Görüntü Yön. Director of Photography:

lewıs, wasım zakır, alı ahmad, shahıd ahmed, anwar hussaın Yapımcı Producer: mıchael

marıus matzow gulbrandsen Kurgu Editing: sverrır krıstjansson, ınger lıse langfeldt,

ellıott, hayley wıllıams Yapım Production Co.: emu fılms Dünya Hakları World Sales:

arıld tryggestad Müzik Music: davıd reyes Oyuncular Cast: alı bag salımı, ıvan anderson,

altıtude fılm entertaınment

nazmı kırık, raouf saraj, hassan demırcı, amın sentorzade, zheer durhan Yapımcı
Producer: alan r. mıllıgan, hısham zaman Yapım Production Co.: storytellıng medıa

2014 britanya bağımsız sinema ödülleri brıtısh ındependent fılm awards Umut Vaat

Dünya Hakları World Sales: new mornıng fılms

Eden Oyuncu Most Promising Newcomer (s.j. ahmed)
2014 amanda awards (norveç norway) En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Best

▪ Ailesinden kaçan 17 yaşındaki Pakistanlı Laila, Batı Yorkshire’ın çorak topraklarında

Screenplay, Best Supporting Actress (ı. anderson) | 2014 göteborg En İyi Nordik Film Best

serseri erkek arkadaşıyla birlikte saklanmaktadır. Ağabeyi bir grup kelle avcısıyla
birlikte izini bulunca, “namuslarına halel getirdiği için” gözünü kan bürümüş
ailesinden kurtulmak için kaçmak zorunda kalır. Video klip yönetmeni Daniel Wolfe
ve ağabeyi Matthew’nun Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde
prömiyerini yapan bu şiirsel ve nihilist ilk uzun metraj filmi sınıf, ırk ve aile
dinamiklerini konu alıyor. “Pakistan asıllı iki İngilizle çalışan iki beyaz adam hakkında
bir makale okumuştuk. Pakistanlı kızın erkek arkadaşını kaçırıp yol kenarında
öldürmüşlerdi. Taammüden işlenmiş bu cinayet, aile mensuplarının talimatıyla
işlenmişti. Neydi bu? Beyaz serserileri kiralık katil niyetine tutmuşlardı, para söz
konusuydu. Biz de bu yıkıcı döngüye kapılanlar hakkında bir film yapmak istedik.”
– Matthew Wolfe
▪ Laila, a 17-year-old Pakistani girl on the run from her family, is hiding out
in the badlands of West Yorkshire with her drifter boyfriend Aaron. When her
brother arrives in town with a gang of bounty hunters in tow, she is forced to
flee for her life from her violent family pursuing punishment on her dishonour.
Music video director Daniel Wolfe and his brother Matthew’s poetic and nihilistic
feature debut that comments on class, race and family dynamics premiered at
the Director’s Fortnight section at Cannes. “We read an article about two white
men working with two British Pakistani men. They kidnapped a Pakistani girl’s
boyfriend and executed him down a country lane. This was a premeditated
murder, ordered by a family member. What’s going on? We were intrigued by the
use of hired white thugs in this case. There was a commercial transaction. We
wanted to tell a story about a group of people all trapped within destructive cycles.
Where occasionally a moment of humanity breaks through and they wake up.”
– Matthew Wolfe

Nordic Film | 2014 lecce FIPRESCI Ödülü Prize

▪ Bu filmde Oslo sokaklarını hiç aşina olmadığımız bir gözle göreceğiz. Beş
sığınmacıya kamplarından ayrılıp bir günlüğüne kente gitme izni verilir. Ne zamandır
toplumdan dışlanmış, tekdüze giden hayatlarının dışında azıcık da olsa nefes alma
fikri hoşlarına gider. Ancak hemen, aslında farklı bir niyetleri olduğunu görürürüz:
Kendi geçmişleri ve planları ışığında çıktıkları bu yolda kimi mutluluğu keşfedecek,
kimi utançtan yerin dibine girecek, kimi sırılsıklam âşık olacak, kimi de intikam
peşine düşecek. Bu beş öyküyü birbirine bağlayan da 83 yaşındaki Mirza’nın, Norveç
Kralı’na elden vermeyi kafasına koyduğu bir mektup! “Mülteci, sığınmacı, yabancı
gibi sözcükleri bir kenara bırakalım. Hepimiz gazetelerde çıkan bu büyük sözcüklerin
etkisi altında kalıyoruz. Hepimiz insanız; hayatta şansımız bir olmasa da, istisnasız
hepimizin hayalleri ve özlemleri var.” – Hisham Zaman
▪ Letter to the King shows us the streets of Oslo from a perspective unknown
to most. A group of five refugees are allowed to make a daytrip outside their
refugee camp, a welcome respite from their monotonous life in the outskirts
of society. But we soon realise that all of them have a purpose with this trip,
perhaps rectify the past and justify a new future. Each with their own history, and
their own agenda, all five will be confronted by their destinies as they discover
happiness, suffer humiliation, find love and seek revenge. The five stories are
bound together by a letter written by 83-year-old Mirza, who intends to deliver
it personally to the king of Norway. “Let’s stay away from words like refugee,
asylum seekers, foreigners, etc... We are too influenced by the enticing titles of
tabloids. We’re all human beings, with our dreams, ambitions, even when we’ve
been dealt a different hand.” – Hisham Zaman
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yarışma dışı OUT OF COMPETITION

CINEMA OF TURKEY 2014-2015

hırsızın gözleri
3YOUN AL HARAMEYEH
EYES OF A THIEF

r2 14 Sa. Tu. 16.00 | a2 16 Pe. Th. 21.30 filistin palestıne / 2014 / DCP / Renkli Colour
a2 17 Cu. Fr. 19.00

TÜRKİYE SİNEMASI 2014-2015

98’ / Arapça; İngilizce, Türkçe altyazılı Arabic;
English, Turkish s.t.

Yönetmen Director: najwa najjar
Senaryo Screenplay: najwa najjar Görüntü Yön. Director of Photography: tobıas datum
Kurgu Editing: patrıcıa rommel, eyas salman Müzik Music: tamer karawan, souad massı
Oyuncular Cast: khaled abol naga, souad massı, suheıl haddad Yapımcı Producer: hanı
kort Yapım Production Co.: ustura fılm Dünya Hakları World Sales: ustura fılm
2014 kahire caıro En İyi Erkek Oyuncu Best Actor (k. abol naga)

▪ Herkesin sırları vardır; bazı sırlarsa diğerlerinden daha tehlikelidir… Filistin’in
Oscar adayı Hırsızın Gözleri, 2002’deki İkinci İntifada’nın en hareketli günlerinde,
Tarık’ın İsrail askerleri tarafından tutuklanmasıyla başlıyor. On yıl sonra hapisten
salıverildiğinde Tarık, kızı Nur’u bulmak üzere kasabasına döner. Ancak memleketi,
o gittiğinden bu yana değişime yenilmiştir. Kasabada şiddetin eşiğindeki öfkeli kızı,
onu korumaya çalışan Lila adında bir kadın ve kendi kendini kasabanın hamisi ilan
eden Adel ile baş etmek zorunda kalacaktır. Kendi geçmişi ve kasaba hakkındaki sırlar
açığa çıktıkça çağdaş Filistin toplumunun huzursuz doğasını daha iyi tanıyacaktır.
Tarık’ın ahlaki kararlılığı, yanıtları kolay verilemeyen şüpheli tercihlere dönüşecektir.
Filmin yönetmeni Najwa Najjar, FACE İnsan Hakları Yarışması jürisinde yer alıyor.
▪ Everyone has secrets–some are more dangerous than others… Palestine’s
Oscar submission, Eyes of a Thief begins at the height of the second Palestinian
Uprising in 2002 with Tareq, who is arrested by Israeli soldiers. Ten years later,
Tareq is released from prison and returns to his hometown, a place transformed
by drastic changes, to find his daughter Nur. His search leads him to an angry
girl on the verge of violence; a woman, Lila, who tries to ensure Tareq stays away
from the girl she raised; and Adel, the town’s assumed leader, keeping a tight grip
by imposing his own dubious laws. As more secrets are uncovered, the stifling
nature of contemporary Palestinian society is further revealed. The sense of moral
certainty is replaced by questionable individual choices with no easy answers. The
director Najwa Najjar is in the jury of the FACE Human Rights Competition.

Türkiye’den son dönem yapımların bir araya
geldiği bu kapsamlı bölümde Altın Lale Ulusal
Yarışma, Yarışma Dışı, Ulusal Belgesel Yarışması
ve Yeni Türkiye Sineması başlıkları altında 33 film
yer alıyor. Jüri, Altın Lale Ulusal Yarışma’da dokuz
ödül veriyor: Altın Lale En İyi Film, Altın Lale En İyi
Yönetmen, Onat Kutlar anısına Jüri Özel Ödülü,
En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi
Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu,
En İyi Özgün Müzik. En İyi İlk Film ödülü de Seyfi
Teoman anısına veriliyor. Festival bu yıl ilk kez
Belgesel kategorisinde de ödül veriyor.
This comprehensive section showcases recent
film productions from Turkey, consisting 33
films in the Golden Tulip National Competition,
Out of Competition, National Documentary
Competition, and New Turkish Cinema
subsections. The National Competition jury
will evaluate films vying for the Golden Tulip
Best Film, Golden Tulip Best Director, Special
Prize of the Jury in memory of Onat Kutlar,
Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best
Cinematography, Best Editing, Best Original
Music. The Best Debut Film will be awarded in
memory of Seyfi Teoman. The festival this year
will be awarding Documentaries as well.

✭ 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
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ulusal yarışma NATIONAL COMPETITION
limonata ✭
LEMONADE

a 13 Pt. Mo. 19.00

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

Yönetmen Director: ali atay
Senaryo Screenplay: ali atay, ertan saban Görüntü Yön. Director of Photography: ahmet
sesigürgil Kurgu Editing: çiçek kahraman Müzik Music: okan kaya Oyuncular Cast: ertan
saban, serkan keskin, luran ahmedı, funda eryiğit Yapımcı Producer: nurgül sirmen
Yapım Production Co.: mns film Dünya Hakları World Sales: mns film

▪ Başka kültürlerden gelen, birbirini tanımayan iki kardeşin benzerliklerini,
farklılıklarını ve kavgalarını eğlenceli bir yol hikâyesiyle anlatan bir film Limonata.
Suat, Makedonya’da yaşayan eski bir tır şoförüdür, hasta yatağında ölmeyi
beklemektedir. Ölmeden önce oğlu Sakip’ten son bir isteği vardır; yıllar önce
İstanbul’da imam nikâhıyla evlendiği bir kadından olan oğlunu bulup, yanına
getirmesi. Sakip, varlığını yeni öğrendiği kardeşi Selim’i bulmak için Makedonya’dan
İstanbul’a doğru babasının emektar arabasıyla yola çıkar. Ne var ki iki kardeş ilk
andan itibaren asla tam olarak anlaşamaz. Selim durumu reddeder ve Makedonya’ya
gitmeyi düşünmez bile. Sakip ikna edemeyeceğini anladığı kardeşini, bir gece ayakta
duramayacak kadar sarhoş olmasından faydalanıp arabaya atarak kaçırır. “Türkiye
ve Makedonya’da çektiğimiz ilk filmim Limonata, hem çekim sürecinde hem montaj
sürecinde çok eğlendiğim ve bunu da filme yansıtmaya çalıştığım bir proje oldu.”
– Ali Atay
▪ Lemonade is a fun road film that recounts the similarities, differences, and
disputes of two brothers who come from different cultures and who have
just met. Suat is a former truck driver living in Macedonia. He is in his death
bed waiting to die. He has a final wish: he requests his son Sakip to find and
bring his half-brother, Selim, Suat’s son from a previous, religious marriage in
Istanbul. Sakip hits the road with his father’s old car and drives from Macedonia
to Istanbul. The two brothers, Sakip and Selim, can’t get along from the first
moment they meet. Selim refuses to act along; he is not interested in going to
Macedonia. When Sakip realises that Selim won’t be persuaded, he kidnaps his
brother after getting him drunk. Then they hit the road… “We had great fun
during shooting our first feature Lemonade in Macedonia and Turkey, and also
during the editing stage, and I tried to reflect this sensation to the film.”
– Ali Atay
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eksik ✭

nefesim kesilene kadar ✭

LACK

UNTIL I LOSE MY BREATH

a 14 Sa. Tu. 16.00

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour

a 12 Pz. Su. 19.00
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türkiye, almanya turkey, germany / 2015 / DCP

105’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish;

Renkli Colour / 94’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

English s.t.

Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: barış atay

Yönetmen Director: emine emel balcı

Senaryo Screenplay: mehmet kala, şeref nokta Görüntü Yön. Director of Photography: barış

Senaryo Screenplay: emine emel balcı Görüntü Yön. Director of Photography: murat tuncel

aygen Kurgu Editing: ali aga Müzik Music: uğur ateş, saki çimen Oyuncular Cast: nur

Kurgu Editing: dora vajda, emine emel balcı Oyuncular Cast: esme madra, rıza akın, sema

sürer, barış atay, toprak sağlam, özgür emre yıldırım Yapımcı Producer: barış atay Yapım

keçik, gizem denizci, ece yüksel, uğur uzunel, yavuz pekman, pınar gök, yavuz özata

Production Co.: barikat film Dünya Hakları World Sales: barikat film

Yapımcı Producer: nadir öperli, tıtus kreyenberg Yapım Production Co.: prolog fılm,
unafılm gmbh Dünya Hakları World Sales: prolog fılm

▪ Eksik, 12 Eylül 80 darbesinden sonra, devrimci avının en yoğun yaşandığı 1981-

1984 yılları arasında başlayan ve günümüzde devam eden bir hikâye. Eşi işkencede
öldürülen Melek henüz yeni doğum yapmasına rağmen kayınpederi tarafından evden
kovulur, üstelik büyük oğlu Deniz’i de yanına alamaz. Aradan 30 yıl geçer. Mutsuz
ve alkolik Deniz, yıllardır görmediği annesi ve hiç tanımadığı kardeşinin yanına
gider. Artık zihnini kurcalayan soruların cevabını alacaktır, ancak gerçeğin bir bedeli
vardır. “O dönemleri yaşamış bir ailenin çocuğu olarak; bu travmatik döneme dair
en çok ilgimi çeken nokta, darbenin yıllarca süren etkileriydi. Darbenin bütün bir ülke
üzerindeki etkilerinin, resmettiğimiz bu aile üzerinde vücut bulduğuna inanıyoruz.
Her ne kadar yaşananlar o dönemde büyük etkiler bırakmış gibi görünse de bu
travmaların birkaç kuşağa etki ettiği ve yıllar süren vicdan hesaplaşmaları, cevap
arayışları yarattığı bir gerçek.” – Barış Atay
▪ Lack is a story that originates after the 1980 military coup, between 1981 and
1984, during the years when the hunt for revolutionaries was most prevalent,
and continues today. Pregnant Melek’s husband is arrested and later killed by
torture. Although she has just given birth, she is kicked out of the house by her
father-in-law, who keeps her older son Deniz. After 30 years pass, Deniz, now
a misanthrope, desolate and alcoholic, turns to his mother and brother who he
hasn’t seen ever since. Now he will have the answers to all his questions. But, the
truth has a price. “As a person whose family went through similar issues; during
this era of trauma, I am intrigued by the ongoing effects of the coup. We believe
that the effects of the coup on the country as a whole have manifested on this
family that we depict here. Although the consequences seem to be significant
then, it is obvious that these traumas have left scars on several generations and
created conscience rifts and serious soul searching that have sustained decades.”
– Barış Atay

▪ Sakin görünen genç ve coşkulu Serap bir tekstil atölyesinde ortacıdır. Ablası ve
eniştesiyle birlikte sürdürdüğü yaşam giderek çekilmez bir hal almıştır. Onu ayakta
tutan tek şey, uzun yol şoförü olan babasıyla yeni bir eve çıkabilme umududur. Sürekli
uzaklarda olan babasının kayıtsızlığı arttıkça köşeye sıkışan Serap, ipleri eline almaya
karar verir.
“Serap’ın yalnızlığının özüne inip ciddi bir göz attığımda, aralarında onun da
olduğu, bir panelvanın arkasında, karanlıkta sıkışıp doluşan bir grup kadın gözümde
canlanıyor. Benim için Serap’ın yaşadığı toplumun görüntüsü budur; toplumsal
cinsiyet ve aile kavramlarına yabancılaşmamızı bu görüntü aracılığıyla eleştirmek
istiyorum. Bu kavramlar, hep bir kutsiyet addedildiği için hiç tartışılamıyorlar.”
– Emine Emel Balcı
▪ Serap is a quiet but hot-headed adolescent who is working in a cramped
clothing workshop as a runner. Fed up with her abusive brother-in-law and sister,
the only thing that keeps Serap going is the hope of moving away with her father
who is a long-distance truck driver. Since the father is quite indifferent to Serap’s
wishes, however, she decides to take matters in her own hands.
“When I get to the root of Serap’s loneliness and take a careful look, what I see is
the image of a group of women, including Serap, piling into the dark and stuffy
back of a panel van. This, for me, is the image of the society Serap lives in and
through it I wish to express my criticism about how we are utterly alienated from
the concepts of gender and family. Concepts that have always been considered as
sacred and therefore are never disputed.” – Emine Emel Balcı
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kümes ✭

misafir

THE COOP

THE VISITOR

a 15 Ça. We. 19.00

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour

a 16 Pe. Th. 16.00

86’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

71

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour
125’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish;
English s.t.

Yönetmen Director: ufuk bayraktar
Senaryo Screenplay: ufuk bayraktar Görüntü Yön. Director of Photography: yusuf aslanyürek

Yönetmen Director: mehmet eryılmaz

Kurgu Editing: ufuk bayraktar, ayhan ergürsel Müzik Music: gökçe akçelik Oyuncular

Senaryo Screenplay: mehmet eryılmaz Görüntü Yön. Director of Photography: cemil kızıldağ

Cast: hasibe eren, selen domaç, ufuk bayraktar Yapımcı Producer: ufuk bayraktar Yapımcı

Kurgu Editing: taner sarf, uğur hamidoğulları Müzik Music: deniz töleğen Oyuncular

Producer: hiç film yapım Dünya Hakları World Sales: hiç film yapım

Cast: zümrüt erkin, tamer levent, ayten uncuoğlu, hale akınlı, melek çınar, sema
moritz, fatih al, ersin umut güler, ümit çırak Yapımcı Producer: mehmet eryılmaz Ortak

▪ 1950’li yıllar, bir dağ köyü... Saniye ve eşi Süleyman, çocukları Hikmet, Yılmaz,

yapımcı Co-producer: ali bayraktar, mustafa dok Yapımcı Producer: atlanta film, istanbul

Mehmet ve Asiye ile birlikte dağ yamacına kurulmuş birkaç haneli bir köyde; iki odalı,
altında bir ahırı ve avlusunda kümesi olan derme çatma, asma bir evde yaşamaktadır.
Ailenin sakin ve huzurlu yaşantısı evin hanımı Saniye’nin vereme yakalandığını
öğrendiklerinde sarsılır. Saniye öleceğine inandığından geride kalacak çocuklarının
geleceği için (kendisi henüz hayattayken) eşini kısır bir kadınla evlendirir. Fakat altı ay
sonra hastalığı yenerek eve döner. Artık iki kadın aynı evde yaşamaya başlayacaktır…
“Kümes, her şeyin her zaman göründüğü gibi olmadığını, görünenin yalnızca
görenin istediği olduğunu anlatan bir hikâyedir. Evrendeki tüm etkileşimlerin doğal
sonucu olarak ortaya çıkan insan davranışlarından yola çıkan bu hikâye, aslında
insanın hiçbir zaman tamamen kendi iradesiyle eylemlerde bulunmadığını; mutlaka
onun davranışını şekillendiren bir etkenin var olduğunu; en temel etkenin ise ‘ben
duygusu’ olduğunu anlatıyor.” – Ufuk Bayraktar
▪ A mountain village in the 1950s... Saniye and Süleyman live in a village that
consists of a couple of houses on the mountain slopes. The house has only two
rooms; with a barn beneath and a coop in the courtyard. They are living in this
hovel with their children Yılmaz, Mehmet and Asiye. Their peaceful life shatters
when they find out that Saniye has tuberculosis. Believing that she will pass away
shortly, she convinces her husband to marry an infertile woman considering
her children’s future. However, six months pass, and she is completely cured.
The two wives will now start to live together… “The Coop, is a story that tells
that everything is not always what it is seems, that what you see is just what you
want to see. Taking off from human behaviours as natural consequences of all
interactions in the universe, this story tells that the human actions are never
completely voluntary, that there exists a factor which shapes this action and that
the most elemental factor is the ‘sense of I.’” – Ufuk Bayraktar

dijital Dünya Hakları World Sales: atlanta film

▪ Yıllar önce baba evinden kovulan Nur, on yıl sonra annesinin ölüm döşeğinde
olduğu haberini alınca küçük kızını da yanına alarak acilen baba diyarına gider. Amacı
dünya gözüyle annesini görmek ve helalleşmektir. Misafir, evrensel bir tema olan
anne-kız ilişkisini ölüm teması çevresinde merkeze alırken, ülkemizde de yaygın olan
aile içi cinsel taciz meselesini de gündemine alıyor. Misafir, birbirlerine gizli bağlarla
bağlanan aile fertlerinin hikâyeleriyle “trajediden beslenen bir umut” duygusuyla,
tutunamayanların hikâyesini anlatıyor. “Sanat benim için kişisel bir serüvendir ve
mutlaka sosyal bir yönü olacaksa, bu da olsa olsa insanın algısını alışkanlıklardan
birazcık da olsa kurtarmak ve önüne yeni ufuklar açmak olabilir. Yeni ufuklar benim
için çokyönlü bir kavramdır; insanı insan yapan tüm değerleri, tüm dogmalardan
uzak kapıları ve aynı zamanda spiritüel anlamda ‘om mani padme hum’u da içerir.
Kısacası, yeni ufuklar için ‘insanın kendini tanıma serüvenine bir katkı’ diyebiliriz.”
– Mehmet Eryılmaz
▪ Ten years after being kicked out of her parents’ home, Nur hurries back to her
father’s world when she receives news that her mother is ailing. She wants to see
and reconcile with her mother before it is too late. While the universal theme of
mother-daughter relationships lies at the centre of The Visitor, this is underpinned
by an allusive subtext of incest, one of most common but least addressed social
problems in Turkey. The individual stories of the family members combine with
a sense of hope fuelled by tragedy to paint a portrait of the socially disconnected.
“Art, for me, is a personal adventure; and if it must incorporate a social aspect,
this could be at most to liberate audience perceptions from conventional patterns
and open up new horizons. The idea of new horizons is multi-faceted notion,
covering all human values, all dogma-free doors, and spiritually, the mantra, ‘Om
mani padme hum’. In short, opening up new horizons could be defined as a
contribution to the journey of self-recognition.” – Mehmet Eryılmaz

72

türkiye sineması 2014-2015
cınema of turkey 2014-2015

türkiye sineması 2014-2015
cınema of turkey 2014-2015

yeni dünya

saklı

THE NEW WORLD

SECRET

a 15 Ça. We. 16.00

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour

a 16 Pe. Th. 19.00

100’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
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türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour
102’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish;
English s.t.

Yönetmen Director: caner erzincan
Senaryo Screenplay: caner erzincan Görüntü Yön. Director of Photography: murat can gökçe

Yönetmen Director: selim evci

Kurgu Editing: erkan tekemen Müzik Music: ilbeği can erzincan Oyuncular Cast: erkan

Senaryo Screenplay: selim evci Görüntü Yön. Director of Photography: ferhat öçmen Kurgu

petekkaya, şükran ovalı, soner erzincan Yapımcı Producer: can ahmet gürakın Yapım

Editing: selim evci Müzik Music: cengiz onural Oyuncular Cast: ilhan şeşen, settar

Production Co.: fg digıtal fılm Dünya Hakları World Sales: fg dıgıtal fılm

tanrıöğen, türkü turan, pelin akil, ümit çırak, şehnaz bölen taftalı, bâlâ atabek
Yapımcı Producer: selim evci Yapım Production Co.: evci film Dünya Hakları World Sales: evci

▪ Yeni Dünya göçle gelen bir değişimin, dönüşümün öyküsüdür. Film, tipik bir

Anadolu köyünde çoğu terk edilmiş, bakımsızlıktan yıkılmış evlerin arasında hâlâ
ayakta kalan bir evin önündeki ayrılık ve umutla başlar. Köyde yaşayan bir aile daha
kente doğru yola çıkarken, ağarmış saçı sakalı ile geride kalan yaşlı baba ve bir
kenarda ağıt yakan anne olan biteni uzaktan izliyor. Ailenin Down sendromlu oğulları,
olan bitenden habersiz yolculuğun keyfini sürüyor. Kuş seslerinin, çeşmelerden
akan su şırıltılarının eşlik ettiği bu göç yolculuğu, terk edilmiş evlerin ortasında
olabildiğine yemyeşil doğası ile kırsalın uzak, masum, küçük dünyasının ayrıntılarını
oluşturuyor. “Yeni Dünya, Türkiye’de özellikle 1950’li yıllarda başlayan ve günümüze
kadar devam eden kente göç olgusuyla oraya çıkan kent yoksulluğunu ve yitirilen
masumiyetin yaratığı vicdanların bir çeşit özürlü olma durumu sinemasallaştırıyor.”
– Caner Erzincan
▪ The New World tells the story of a transformation, a change that comes with
migration. The film begins with separation and hope, in front of a house
standing among abandoned and dilapidated houses in a typical Anatolian village.
As one more family departs from the village for the city, the old father and the
mourning mother behold the scene from afar. Unaware of the goings-on, the son
of the family with Down syndrome, enjoys the trip. This journey of migration,
accompanied by bird calls and the sound of the pouring water pouring, reflects
the details of the marooned, innocent, and small world of the country amidst the
abandoned houses and the green nature. “The New World cinematically portrays
the urban poverty originally rooted from the rural-urban migrations, which began
in the 1950s and still continues, alongside with somehow disabled consciences
caused by the innocence lost.” – Caner Erzincan

film

▪ Vakur kişiliğiyle tanınan bir müzisyen olan Mahir Bey, kızının arkadaşı Duru ile
saklı bir ilişki yaşamaktadır. Duru’nun babası Ali Bey ise geleneklerine bağlı, ailesine
düşkün iki kız babasıdır. Mahir Bey ve Duru korkuları yüzünden birbirlerinden
uzaklaşmak üzereyken, Ali Bey’in bu saklı ilişkiyi öğrenmesi an meselesidir.
“İnsanın hayatta oluşturduğu saklı alanlarda doğasını arayışı, ruhunun derinliklerine
yaptığı yolculuklar, utançları, gizlenme arzusu… Saklı, bu arayış ve davranış
biçimleriyle birlikte ailede başlayan, toplum içerisinde deneyimlenerek öğrenilen
ahlak kavramını algılamaya, bu bağlamda toplumun reflekslerine, doğru ya da yanlış
değerlendirmesinin ötesinde ayna tutmaya çalışıyor.” – Selim Evci
▪ Mahir, a musician renowned with his proud personality, has been having a
secret romantic relationship with her daughter’s friend Duru. Duru’s father Ali
is a traditional, family-oriented man. Mahir and Duru drift apart in their fear
while Ali is just about to learn of their secret relationship. “The search of one’s
own nature in the secret areas one creates, the journeys to the profundity of one’s
soul, the shame, the desire to hide... Secret attempts at perceiving the concept of
morality–taking its roots in this search and the family, and acquired in society
through experienced behaviour patterns–and in this context not judge but reflect
social reflexes.” – Selim Evci
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kar korsanları ✭

sarmaşık

SNOW PIRATES

IVY

a 14 Sa. Tu. 19.00

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour

a 17 Cu. Fr. 19.00
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türkiye turkey / 2015 / HD / Renkli Colour
104’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

83’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: faruk hacıhafızoğlu

Yönetmen Director: tolga karaçelik

Senaryo Screenplay: faruk hacıhafızoğlu Görüntü Yön. Director of Photography: türksoy

Senaryo Screenplay: tolga karaçelik Görüntü Yön. Director of Photography: gökhan

gölebeyi Kurgu Editing: orhan örsman, ayhan ergürsel Müzik Music: mehmet ünal

tiryaki Kurgu Editing: evren luş Müzik Music: ahmet kenan bilgiç Oyuncular Cast: nadir

Oyuncular Cast: taha tegin özdemir, yakup özgür kurtaal, ömer uluç, yücel can, isa

sarıbacak, özgür emre yıldırım, hakan karsak, kadir çermik, osman alkaş, seyithan

mastar, ilker sır, oğuzhan ulukaya Yapımcı Producer: faruk hacıhafızoğlu Yapım

özdemir Yapımcı Producer: bilge elif özköse, tolga karaçelik Yapım Production Co.:

Production Co.: kars film Dünya Hakları World Sales: kars film

karaçelik film Dünya Hakları World Sales: karaçelik film

▪ Yıl 1981… Türkiye, tarihinin en acımasız askeri darbelerinden birinin henüz

▪ İşlevini kaybetmiş bir otorite, hiyerarşiyi ne kadar devam ettirebilir? Sarmaşık

başlarında ve o yıl son yılların en ağır kışıyla da karşı karşıya… Doğunun en ücra
köşesinde, aylarca karların kalkmadığı Kars’ta o kış halk için kömür ihtiyacı özgürlük
ihtiyacıyla yarışmaktadır. Kömür, mücevher değerinde, hatta parayla satın almak bir
yana ancak birkaç devlet kurumunun ve ayrıcalıklı kişinin ulaşabildiği bir elmastır.
Darbe, şehri soğukla cezalandırmaktadır. Tek servetleri kızakları ve ayrı ayrı hayalleri
olan Serhat, Gürbüz ve İbo da bembeyaz karlara tezat, simsiyah kömürün peşinde
dayanışmanın gücünü keşfedecekleri bir yolculuğun başındadır. “Kar Korsanları
dayanışma, arkadaşlık, mahrumiyet, masumiyet, öfke gibi evrensel temaları Kars’ın
kendine özgü doğası, kültürel çeşitliliği, tarihsel zenginliği ve mimari estetiğiyle
örerek şehrin hikâyesini çocukların gözünden anlatır. Kar Korsanları, bir şehirde
yaşamanın değil, bir şehri yaşamanın hikâyesidir.” – Faruk Hacıhafızoğlu
▪ It is 1981… Turkey is in the wake of one of its most atrocious coup d’etats, and
its harshest winter. In the remote eastern border city of Kars, the people’s need
for coal is as acute as their need for snowed-in freedom. That winter, the value of
coal equals to diamonds. Yet, hardly available with money, it remains within the
reach of a few state offices and privileged individuals. It is as if the coup punishes
the city with cold. Three children, Serhat, Gürbüz and İbo, whose treasury
comprises only their sleds and dreams, are about to start a journey in pursuit
of coal. The black coal against the white of the snow, through their travels they
will discover the power of solidarity. “Snow Pirates is a film about cosmopolitan
culture, solidarity, childhood, adolescence, and purity. It tells the story of Kars
through the eyes of the children, weaving these the universal notions with the
cultural diversity, historic wealth and architectural aesthetics of the city, taking
the ubiquitous nature of Kars as the background. It is a story not about living in a
town, but about the life of a town.” – Faruk Hacıhafızoğlu

gemisi Mısır’a geldiğinde armatörün liman parasını ödemediği anlaşılır; geminin
üstünde haciz vardır. Liman yetkililerinin kimsenin uğramadığı demirleme alanına
çektiği Sarmaşık’ta, olası tehlikelere karşı harekete geçebilecek altı kişi kalır: Beybaba
diye hitap edilen kaptan, makineden Kürt, mutfaktan kamarot Nadir, gemicilerden
Alper ve Cenk, usta gemici İsmail. Sarmaşık bu altı adamın yiyecek ve içecek kıtlığıyla
gemide geçirdiği 120 günün hikâyesidir. “Otorite ve birey ilişkileri açısından
benim için birçok şeyi düşünme fırsatını sundu bu hikâye. Gemide mahsur kalan
gemiciler için geçerli olan bazı şeylerin hepimiz için geçerli olduğunun farkına
vardım. Kaptanlarımız gittikçe muhafazakârlaşıyor, hatta yer yer faşistleşiyor. Acaba
onlar da denizin bittiğinin farkında mı? Deniz bitti, gitmeyen gemi gemi değildir.
Hikâyemizdeki gemicilerin sorduğu soruyu sormanın vakti bugün değilse yarın
gelmeyecek mi: ‘Peki öyleyse kaptanla ne yapmalı?’” – Tolga Karaçelik
▪ How long can a dysfunctional authority sustain hierarchy? When the Sarmaşık
(Ivy) ship boards the port, it turns out that the ship owner’s agent has not paid
the harbour dues and that a garnishee order was secured on the ship. The port
authorities moor the ship at an isolated area of the harbour and evacuate it except
for 6 crew members who would remain in case the ship would need to be moved
again: the captain whom they call Sire, machinist Kurd, purser Nadir from the
kitchen, two sailors Alper and Cenk, and veteran seafarer İsmail. Sarmaşık tells
the story of these six men during the 120 days they spend onboard suffering lack
of provisions. “This story presented me with the opportunity to consider many
things in terms of the authority and individual relations. I came to realise that
certain things that apply to the trapped sailors would also apply to all of us. Our
captains are becoming more and more conservative, even fascist, but are they
aware that the oceans end. The ocean ended; a ship that does not sail is not a
ship. If it isn’t the time to ask what the sailors in the story do, will it be the right
time tomorrow: ‘What should we do with the captain now?’” – Tolga Karaçelik
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yarışma dışı OUT OF COMPETITION
kuzey
BAKUR
THE NORTH
a 12 Pz. Su. 16.00

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 92’ / Kürtçe, Türkçe; İngilizce ve
Türkçe altyazılı Kurdish, Turkish; English
& Turkish s.t.
Yönetmen Director: çayan demirel,
ertuğrul mavioğlu

hareketine dönüştüğünü de anlatan
Bakur, izleyiciyi PKK’ye farklı bir açıdan
bakmaya davet ederek, bu gizemli
dünyaya ışık tutuyor.’’ – Çayan Demirel &
Ertuğrul Mavioğlu

Görüntü Yön. Director of Photography: koray

▪ “Bakur (North) is a documentary that
invites its audience to reflect on a war
Co.: surela film productıons Dünya Hakları that has been continuing for decades
and gives an insightful look on its main
World Sales: surela fılm productıons
subject, the PKK. The film follows the
lives of the guerilla in three different
▪ “Bakur (Kuzey), Türkiye’de onlarca
camps on the Kurdish region (north)
yıldır devam eden, adı konulmamış
that lies within Turkish borders. Bakur,
savaşın en önemli öznesi olan PKK’ye;
which was shot during the summer
derinlemesine bakışa davet eden bir
and autumn of 2013, introduces us to
belgesel. Film, Kürt coğrafyasının
women and men who have decided to
Türkiye sınırları içinde kalan üç ayrı
join the armed struggle to for ‘a better
bölgesindeki gerilla kamplarında
future for their people.’ Bakur tells the
hayatı yakından takip ediyor. Çekimleri,
story of how the PKK, a group that has
2013 yılının yaz ve sonbahar aylarında
gerçekleştirilen Bakur, ‘kendi halklarının been known as building its struggle
mostly on national identity, turned to
daha iyi bir geleceğe kavuşması için’
become a women’s movement. The
silahlı mücadeleye katılmayı tercih
documentary challenges the audience
eden kadın ve erkeklerle tanıştırıyor
to develop a different point of view as it
bizi. Ağırlıklı olarak ulusal kimlik talebi
sheds light on this mysterious world.” –
üzerinde yükselttiği mücadelesi ile
Çayan Demirel & Ertuğrul Mavioğlu
tanınan PKK’nin, nasıl olup da bir kadın
kesik Kurgu Editing: burak dal Yapımcı

Producer: ayşe çetinbaş Yapım Production

gece
NIGHT
b 13 Pt. Mo. 16.00

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli
Colour 107’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
yeşilçay, mert fırat, vildan atasever, ilyas
Yönetmen Director: erden kıral

salman, ayça damgacı, hakan karahan,

Senaryo Screenplay: rıza kıraç Görüntü Yön.

nur sürer Yapımcı Producer: erden

Director of Photography: feza çaldıran

kıral Yapım Production Co.: deniz film

Kurgu Editing: niko Müzik Music: dağhan

prodüksiyon Dünya Hakları World Sales:

baydur, sara baydur Oyuncular Cast: nurgül deniz film prodüksiyon

▪ Köylerinin boşaltılması sonucu
İzmir’e göç eden bir ailenin dramı... Yeni
hayatlarına alışamayan babanın evi terk
etmesi ve evin abisi Zahit’in de ortalarda
olmamasıyla dört çocuklu bir aile dağılır.
Bu çöküşten en çok etkilenen ve zarar
gören, ailenin büyük kızı Süsen olur.
Çocukluk aşkı Yusuf ile evlenen Süsen,
zamanla Yusuf’un değişen karakteri ve
ağır yaşam koşulları nedeniyle düzgün
bir aile kurma ümidini kaybeder. İzmir’i
fon alan bu dokunaklı bir aşk hikâyesi,
psikodram tarzını izlerken hayatın
zorluğuna rağmen güzel kalmaya çalışan
insanların genel görüntüsünü de çiziyor.
▪ A drama that tells the story of a
family forced to move to the Western
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city of Izmir upon the evacuation of
their home village… Unable to adapt
to their new circumstances, the father
abandons the family while the elder
brother Zahit ceases to care, and the
family of five disintegrates. The elder
sister Süsen is the most affected of all.
Marrying to her childhood love Yusuf,
Süsen also loses her hopes of building
a stable family when the burden of life
gets heavier and Yusuf’s personality
falters. Taking the western coastal city
of Izmir as background, this poignant
romance is a psychological drama
painting a portrait of embittered people
struggling to stay innocently beautiful.

fakat müzeyyen
bu derin bir tutku
BUT MÜZEYYEN, THAT'S THE
DEEPEST DESIRE
b 14 Sa. Tu. 13.30

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 106’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: çiğdem vitrinel
Senaryo Screenplay: çiğdem vitrinel, ceyda
aşar Özgün Yapıt Original Work: ilhami
algör Görüntü Yön. Director of Photography:
vedat özdemir Kurgu Editing: arzu volkan

Arif’e göre, kadınlar kendilerinden söz
etmeyi severler, Fakat Müzeyyen hep
Arif’i konuşturur… Bir yandan kitabını
bitirmeye çalışan Arif bir yandan
da Müzeyyen’in gizemli ve tutkulu
dünyasında dolaşır. Sonunda Müzeyyen,
Arif’e büyük acılar ve bu acıların içinde de
aradığı cevapların bazılarını verecektir.

Müzik Music: harun tekin Oyuncular Cast:

▪ Arif, “a writer with no published
books” as he describes himself, bumps
into Müzeyyen while he is trying to
Yapımcı Producer: marsel kalvo Ortak
figure out women and love. Arif is sick
Yapımcı Co-Producer: ersan çongar, ece
of the endless expectations of women,
petek sungur, esra even Yapım Production
and Müzeyyen seems to be wanting
Co.: mars productıon Dünya Hakları World
nothing but to give. Arif thinks that
Sales: match poınt
women always talk about themselves,
and Müzeyyen says nothing but
2014 antalya En İyi Görüntü Yönetmeni Best
encourages him to talk instead. While
Cinematography
he is working on finishing his novel,
Arif wanders around Müzeyyen’s
▪ Kendi deyimiyle, “henüz hiçbir kitabı
passionate and mysterious world.
yayımlanmamış yazar” Arif, tam da
At the end of this sensuous journey,
kadınları ve aşkı anlamaya çalıştığı
Müzeyyen will bring Arif deep sorrow
bir sırada Müzeyyen’e rastlar. Arif
and also some of the answers he’s been
kadınların kendisinden hep bir şeyler
beklemesinden bıkmıştır, fakat Müzeyyen looking for so desperately.
çoktan kendi hayatını kurmuştur…
erdal beşikçioğlu, sezin akbaşoğulları,
erdinç gülener, ege aydan, hare sürel
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yeni türkiye sineması NEW TURKISH CINEMA
rimolar ve zimolar ✭
kasabada barış
RIMO AND ZIMO PEACE IN
TOWN
im 12 Pz. Su. 13.30

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 73’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: nermin er,
ismet kurtuluş
Senaryo Screenplay: süreyya kıral, edip
ekal Görüntü Yön. Director of Photography:
mehmet y. Zengin Kurgu Editing: niko

çöle gitmeye karar verir. Bu sırada,
Zimo ailesi de küçük kızları ve henüz
yumurta halindeki Zimo yavrularıyla
çölde piknik yapmaktadır. Ailenin piknik
eğlencesi yarıda kesilir ve kargaşa
sırasında yumurtayı kaybederler. Bu olay,
iki kasabanın tarihini değiştirecek bir
maceraya yol açar.

ismail canlısoy Müzik Music: kerem
doğrar, elif bleda Seslendirenler Voices:

▪ Rimo and Zimo are two towns that

are not very far from each other, divided
emrah özdemir, yekta kopan, janset paçal, by a small desert. Both towns’ people
have stayed away from each other for
ezgi mola, berrak kuş Yapımcı Producer:
a long time, feeling mutual hatred
yonca ertürk Yapım Production Co.: pati
and fear. One day, two little rascals
film Dünya Hakları World Sales: pati film
from Rimo, Bızdık and Minnik, decide
to go to the desert for an adventure.
▪ Rimo ve Zimo, aralarında ufak bir
Meanwhile, the Zimo Family enjoys a
çöl bulunan ve birbirlerinden çok da
family picnic at the desert with their
uzak olmayan iki şirin kasabadır. Her
baby egg and little daughter. They lose
iki kasabanın sakinleri, karşılıklı nefret
the egg when their picnic is abruptly
ve korku duygularıyla uzun süredir
interrupted. These two parties and their
birbirlerinden uzak durmaktadır. Bir
adventures will change the history of
gün Rimolu iki sevimli yaramaz Bızdık
two enemy towns.
ve Minnik, macera yaşamak üzere
şevket süha tezel, nazmi sinan mıhçı, s.

kanunsuzlar ✭
LAWLESS
b 15 Ça. We. 13.30

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 82’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
▪ İso ve Cengo kendi çapında mafyacılık
Yönetmen Director: barış erçetin

oynayan iki fırlama tiptir. Bir gün, kurye

Senaryo Screenplay: kerem topuz Görüntü Yön. olarak bir çantayı, bir alıcıya götürmeleri

istenir. Çantada ne olduğunu bilmeyen
iki kafadar, emanet bir araba ile yola çıkar.
erkurt Oyuncular Cast: orhan eşkin, bülent Yol boyunca çantada ne olduğuna ilişkin
varsayımlarda bulunurlar. Sonunda
çolak, umut temizaş, fatih koyuncuoğlu
Yapımcı Producer: orçun benli Ortak Yapımcı çantayı açarlar ama içinden zannettikleri
gibi para çıkmaz: Çantada bol miktarda
Co-Producer: hasan hüseyin sünbül Yapım
Production Co.: uzak yakın film Dünya Hakları uyuşturucu madde vardır. İçinden
birazını kullansalar bir sıkıntı olmaz
World Sales: uzak yakın film
Director of Photography: bekir toplar Kurgu
Editing: ali emre uzsuz Müzik Music: ege

diye düşünürler. Kısa bir süre sonra da
uyuşturucunun etkisiyle bastırdıkları,
bilinçaltına attıkları, geçmişlerine ilişkin
ne kadar olumsuz düşünce varsa hepsini
bir anda, basit ve saçma bir olaydan
ötürü, dışavururlar.
▪ Iso and Cengo are two punks
trying to play mafia. One day they are
instructed to deliver a bag as courier.
They get on the road in a borrowed car,
without actually knowing the contents
of the bag. Throughout the journey,
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they keep on making assumptions
about their cargo. With these ideas and
feelings, they open the bag. As opposed
to their guesses, the bag contains a
hefty amount of dope, not money.
Thinking nobody would notice if they
abuse some, they indulge in the drugs
chatting in the meanwhile. Under
influence, nothing now keeps them
from blurting out their subconscious
negativities, concerning their past,
suddenly due to a simple and ridiculous
incident.

muna
b 16 Pe. Th. 21.30

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 97’ / Türkçe, Arapça, İngilizce;
İngilizce ve Türkçe altyazılı Turkish, Arabic,
English; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: serdar gözelekli
Senaryo Screenplay: pınar ordu, nur
araboğa, feza doğru, ayşe türk Görüntü
Yön. Director of Photography: burak yazıcı

Gazze sokaklarında kesişir. Ela küçük kıza
yardım edip ailesini bulmaya karar verir.
Ela ile doktor arkadaşları Ali ve Süleyman,
bir yandan Muna’nın ailesini ararken
bir yandan da bir ülkenin dramına tanık
olurlar.

Kurgu Editing: muammer koçak Müzik
Music: coşkun karademir Oyuncular Cast:
leyla göksun, turgay aydın, kaan çakır,
pınar balkış Yapımcı Producer: bekir yusuf
açıksöz Yapım Production Co.: ikinciyeni
film Dünya Hakları World Sales: ikinciyeni
film

▪ Gazze’de yaşayan 6 yaşındaki Muna
ve ailesinin evi, bir gece İsrailli askerler
tarafından basılır. Mutfak dolabına
saklanan Muna, sabah olduğunda tek
başına kaldığını fark eder ve sokaklarda
ailesini aramaya başlar. Kısa bir süre
önce çocuğunu kaybeden Ela, savaş
mağduru insanlara yardım etmek için
Yeryüzü Doktorları’na katılarak Gazze’ye
gelen bir cerrahtır. Ela ve Muna’nın yolları

▪ Muna is the 6-year-old daughter of
a Palestinian family, living in Gaza. In
fall 2009, their house gets raided by
Israeli soldiers. When she comes out
of hiding, Muna realises that she’s all
alone. Not knowing what to do, she
wanders the streets of Gaza in search
of her family. During her search Muna
comes across to surgeon Ela who
has travelled to Gaza with Doctors
Worldwide in order to aid victims of
war. With the help of her colleague Ali
and his Gazan friend Süleyman, Ela
tries to find Muna’s family. In their
quest, the doctors confront the harsh
realities of war.
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beni sen anlat
YOU TELL ABOUT ME
b 13 Pt. Mo. 13.30

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 120’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: mahur özmen
Senaryo Screenplay: mahur özmen Görüntü
Yön. Director of Photography: yusuf güven
Kurgu Editing: mesut ulutaş Müzik Music:

kapana kısılan aile şimdi daha çaresiz
kalmıştır. Bahar, bu evde kaldıkları sürede
kendini gitgide o dünyaya ait hisseder;
zaman geçtikçe yanıldığını anlayacak,
gerçeğin farkına varacaktır.

cafer ozan türkyılmaz Oyuncular Cast:

▪ Living in a tenement town with her
family, Bahar’s ideal is to study Painting
in the Art Academy. However, due to
Producer: mahur özmen Yapım Production
her father’s political activism, they
Co.: getto film yapım Dünya Hakları World
are forced to secretly leave town at
Sales: getto film yapım
midnight and take refuge in a villa that
seems to be empty. The owners of the
▪ İstanbul’un bir gecekondu
villa are abroad to seek a cure for their
mahallesinde ailesiyle yaşayan Bahar’ın
cancer patient child. The morning of
ideali, üniversitede güzel sanatlar
the first night they spend at the villa,
sınavını kazanıp resim bölümünde
they wake up to the announcements of
okumaktır. Babasının siyasi kimliği
the military coup of 12 September 1980.
nedeniyle ailece evlerinden kaçarak boş
Marshal law is declared, and the family
bir villaya yerleşir. Villanın sahipleri,
is desperately trapped in the villa. As
çocuklarının lösemi hastası olması
Bahar spends more time in the villa,
dolayısıyla, tedavi için bir süreliğine
she begins to feel more attached to this
yurtdışına çıkmıştır. Evde uyandıkları ilk
fake world, but only to realise that she
günün sabahında takvim 12 Eylül 1980’i
göstermektedir. Sıkıyönetim ilan edilmiş, is mistaken.
kürşat alnıaçık, nazlıcan tuncalı, gerçek
sağlar, aytaç arman, serap sağlar Yapımcı

of their elder bro who is about to be
müzikle hayata tutunmak isteseler de
İstanbul’un ışıltılı acımasızlığı hayallerine released from jail. Cemal, a.k.a. “Küllü
Harap” is released from prison to find
kurşun sıkacaktır.
them, but apart from his obsessive,
▪ Çekmeköy Underground tells the story imaginary love story, he is interested
in almost nothing. Though the young
of youth in tenement towns and these
towns transform into luxurious satellite men try to run away from the tragedy
towns. The boys of the hood now have brought forth by romance, to hold on to
life with music and dance, the glittering
the music studio they had dreamt of
cruelty of Istanbul would burn their
having for years. They practise for
dreams at the stake.
a talent contest while shooting an
“arabesk rap” music video in honour

ve panayır
köyden gider ✭
AND THE CIRCUS LEAVES TOWN
b 15 Ça. We. 21.30

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 95’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

yer. “Yabancı”nın köye gelişi önce merak,
sonra şüphe uyandırır. Yıllar önce bir
düğünde yaşanan kanlı bir gecenin üstü
Yönetmen Director: mete sözer
örtülmüş karanlık anıları tekrar canlanır.
Senaryo Screenplay: mete sözer Görüntü
“Yabancı” geçmişten biri midir? Yoksa
Yön. Director of Photography: nate cornett
Kurgu Editing: john paul horstmann Müzik yepyeni bir umut mu?
Turkish; English s.t.

Music: andy summers Oyuncular Cast: engin
altan düzyatan, cem davran, açelya devrim ▪ And the Circus Leaves Town is the
yılhan, ilyas salman, fuat onan, meral
çetinkaya, ercüment balakoğlu Yapımcı
Producer: mete sözer Ortak Yapımcı CoProducer: ahmet alp Yapım Production Co.:
cadavre fılms Dünya Hakları World Sales:

çekmeköy
underground ✭

cadavre fılms

b 16 Pe. Th. 13.30

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 96’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: aysim türkmen
Senaryo Screenplay: aysim türkmen, can
merdan doğan, şirin güven Görüntü Yön.
Director of Photography: vedat özdemir
Kurgu Editing: ayhan ergürsel Müzik
Music: acarkan özkan, uran apak, erhan
seyran Oyuncular Cast: can sipahi, kerem
can, gözde kocaoğlu, aslı menaz, barış
gönenen, onur öztay, tülin özen, selen
uçer Yapım Production Co.: metropol film
Dünya Hakları World Sales: metropol film

▪ Çekmeköy Underground lüks semtlere
dönüşen gecekondu mahallelerindeki
gençlerin öyküsüdür. Beatbox yapıp dans
eden mahallenin gençleri yıllardır hayalini
kurdukları stüdyoya kavuşmuştur.
Bir yandan yetenek yarışmasına
hazırlanmakta, bir yandan da hapisten
çıkacak abileri için heyecanla “arabesk
rap” tarzı bir klip hazırlamaktadırlar.
Cemal Abi, nam-ı diğer Küllü Harap
hapisten çıkar gelir, ancak kendi hayal
dünyasında yaşattığı aşk hikâyesi dışında
hiçbir şeyle ilgilenmez. Gençler dansla,
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▪ Ve Panayır Köyden Gider, yaşam
ve ölüm arasında sıkışmış bir köyün
hikâyesidir. Geçmişini unutmak isteyen
bir köy ve geçmişini yakalamak isteyen
bir “yabancı”nın yollarının kesiştiği
ana dairdir bu hikâye. Kırmızı tahtadan
eski bir bavulla iner “Yabancı” trenden.
Artık sadece bir avuç insanın yaşadığı,
gençlerin çoktan terk ettiği, bebeklerin
doğmadığı, her günün, her anın bir
öncekinin tekrarı olan bir köydür vardığı

story of a village caught in between
life and death. This is the story of the
moment when the paths of the village
which wants to forget its past and the
“Stranger” who wants to grasp his
past converge. The “Stranger” gets
off the train with an old, wooden, red
suitcase. His destination is a village
where only a handful of people are
left, where the young have left and the
babies cease to be born, where each
moment repeats a previous moment.
The arrival of the “Stranger” is met
with curiosity first, and suspicion
later. The dark, covered memories of
a bloodied wedding night are revived.
Is the “Stranger” someone from the
past, or a brand new hope...
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içimdeki balık
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ulusal belgesel yarışması

THE FISH IN ME

NATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

b 16 Pe. Th. 11.00

çırılçıplak
ŞILFÎTAZÎ
NAKED

türkiye, avustralya, yunanistan turkey,
australıa, greece / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 90’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Barış, yıllar önce tanıştığı, serbest dalış
denemeleri yapan ve genç bir aktivist
Yönetmen Director: ertan velimatti alagöz olan Deniz’le karşılaşır. Kısa sürede
Senaryo Screenplay: ertan velimatti alagöz birbirlerine ilgi duymaya başlarlar. Ancak
Görüntü Yön. Director of Photography: jarkko bilim ve aşk, yan yana durması çok zor iki
kavramdır.
t. laıne Kurgu Editing: ertan velımatti
Turkish; English s.t.

alagöz Oyuncular Cast: deniz celiloğlu,
deniz özdoğan Yapımcı Producer: banu
alagöz Ortak Yapımcı Co-Producer: nıkos
moutselos, neıl payne Yapım Production
Co.: kokosukufılm Dünya Hakları World
Sales: kokosukufılm

▪ Barış 30 yaşlarında, sol eli annesi ona

hamileyken kullandığı ilaçlardan dolayı
garip bir şekilde yüzgeci andıran bir
deniz biyoloğudur. Ruhsal anlamda da
sorunları olan ve bu sorunları bilimle
hafifletmeye çabalayan Barış’ın kışları
karanlık ve depresif, yazları aydınlık ve
manik geçer. Babasının eski teknesiyle
Ege Denizi’nde uzun bir yolculuğa çıkan

▪ Barış is a thirty-something marine
biologist whose left hand was
malformed due to the durgs his mother
had used during pregnancy. Suffering
certain psychological defects, which
he struggles to defeat through science,
Barış goes through dark an depressive
winters and brightly manic summers.
On a long sea trip aboard his father’s
old boat, Barış runs into Deniz, a young
freediving activist whom he had met
years ago. Their mutual attraction
intensify over days, however love and
science don’t always go well together.,

fkm 17 Cu. Fr. 16.00

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour
47’ / Kürtçe; Türkçe, İngilizce altyazılı Kurdish;
Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: zekeriya aydoğan
Senaryo Screenplay: zekeriya aydoğan Görüntü Yön. Director of Photography: semih yıldız
Kurgu Editing: eyüp zana ekinci, erhan örs Müzik Music: mehmûd berazî Katılanlar With:
asiye aydoğan Yapımcı Producer: zekeriya aydoğan Yapım Production Co.: mezopotamya
sinema Dünya Hakları World Sales: mezopotamya sinema

▪ Aso, 75 yıllık ömrüne iki önemli meslek sığdırmış. 30 yıl önce ilk defa doğurttuğu
yakın arkadaşı Latife’den sonra ismi yörede yayılmış ve bilinen bir “ebe” olmuştur. Bu
mesleğini 20 yıla yakın yapmıştır. Latife vefat edince, Aso’nun ikinci mesleği başlar.
Ölen arkadaşının vasiyeti üzerine onu kendi elleriyle yıkar. Böylece o artık bir “ölü
yıkayıcısı”dır. Bir süre iki işi beraber yapsa da son yıllarda ebeliği bırakmış, sadece ölü
yıkamaktadır. Aso, fırsat buldukça torunu Asya ile beraber şehirden köye yolculuklar
yaparak, bu mirası birilerine bırakmak isterken, aynı zamanda ömrünün sonlarına
geldiği hissiye ölümle de yüzleşir. “Film, her ölümün yeni bir doğum olduğu yargısını
gevşek tutarak, Aso’nun bakışıyla yaşam ve ölümü yeniden sorgulamaya çalışır. Bir
yandan Aso’nun hikâyesini örerken diğer yandan ölümün de doğmak kadar gerçek ve
doğumla gelen bir gerçeklik olduğunu irdelemeye çalışır.”
– Zekeriya Aydoğan
▪ Aso’s 75-year-long life is filled with two important occupations. After helping
her close friend Latife during labour thirty years ago, she was renowned in the
region and became a well-known midwife, practicing for almost twenty years.
Upon Latife’s death, Aso’s second occupation begins: on her final wish, she
washes Latife with her own hands, as dictated by religious tradition. Thus, she
becomes a “dead washer”. Even though she continues both occupations together
for some time, lately she has quit midwifery, and now she only washes the dead.
Aso travels from the city to the village with her granddaughter Asya when she
finds time, wishing to entrust her legacy to someone else, all the while she
confronts death, knowing that the end of her days are near. “The film tries to
question life and death through Aso’s perspective while not clinging onto the
notion that each death is a new birth. On the one hand, the film structures the
story of Aso’s life, while on the other hand, it tries to state that death is as real a
reality as birth, and that it is innate to birth.” – Zekeriya Aydoğan
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gavur mahallesi

trans* but

GIAOUR NEIGHBOURHOOD

TRANS* BUT - FRAGMENTS OF IDENTITY

fkm 13 Pt. Mo. 21.30

türkiye turkey / 2014 / HD / Renkli Colour / 95’

fkm 16 Pe. Th. 21.30

Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
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türkiye, almanya turkey, germany / 2015
BluRay / Renkli Colour / 62’ / Türkçe; İngilizce
altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: yusuf kenan beysülen
Senaryo Screenplay: yusuf kenan beysülen Görüntü Yön. Director of Photography: candan

Yönetmen Director: marıa bınder

murat özcan Kurgu Editing: den ajans Müzik Music: mr. avant garde folk, arto

Senaryo Screenplay: marıa bınder Görüntü Yön. Director of Photography: stefan runge,

tunçboyacıyan Katılanlar With: mıgırdiç margosyan Yapımcı Producer: gülşen gülgün,

mırıam tröscher, marıa bınder Kurgu Editing: tıll ufer Müzik Music: claudıa fıerke

bilican beysülen Yapım Production Co.: karşı film yapımcılık ltd. şti. Dünya Hakları World

Katılanlar With: ebru kırancı Yapımcı Producer: marıa bınder Yapım Production Co.: cornıx

Sales: karşı film yapımcılık ltd. şti.

fılm Dünya Hakları World Sales: cornıx fılm

▪ Çokkültürlülük, yerinden edilme, göç ve öteki üzerine...

▪ 2014’te FACE İnsan Hakları Yarışması’nda Trans X İstanbul filmiyle Özel Mansiyon

Gavur Mahallesi, 1953 yılına kadar demirci çıraklığı yapan, yıllar sonra Diyarbakır’ın
geçmişte kalan, unutulan sosyal, kültürel dokusunu Diyarbakırlı Margos Usta olarak
kalemiyle tekrar hayatımıza kazandıran Mıgırdiç Margosyan ve Diyarbakır’a dair bir
belgesel. Film, 1915’te bir semti meçhule doğru götürülürken paramparça edilen
sayısız Ermeni aile gibi, Diyarbakır’ın uzakça bir köyü olan Heredan’dan başlayıp
yollarda parçalanarak, yitip giden, kalanları da Diyarbakır’da Ermenilerin yaşadığı
Gavur Mahallesi’nde buluşarak yeniden hayata tutunan Margosyan ailesinin
yolculuğunu anlatıyor. Film Mıgırdiç Margosyan’ın Diyarbakır’dan İstanbul’a
uzanmasını da ele alıyor. “Beş bin yıllık tarihinde göçlere, acılara tanıklık etmiş;
evlerin, konakların, sokakların, ibadethanelerin, surların kara taştan yapıldığı, bahtı
kara bir kent olan Diyarbakır… Ve bu kentin özlemini hep içinde taşıyan ve hayatımıza
katan Mıgırdiç Margosyan…” – Yusuf Kenan Beysülen
▪ Multiculturalism, uprooting, migration and the life of the others…
Giaour Neighbourhood, is about Diyarbakır, a once diverse city; and it is also
about Mıgırdiç Margosyan, who forged iron with his hammer in this city until
1953 as an apprentice blacksmith and after that with his pen as “Master Margos
from Diyarbakır”. Margosyan depicted old and new Diyarbakır and its forgotten
social and cultural fabric with his poetic language. The documentary tells the
journey of the Margosyan Family, whose members in 1915 were forced to migrate
from Heredan, a distant village of Diyarbakır, and was torn up, uprooted–just
like a myriad of Armenian families-only to come together again and settle in
the “Giaour Neighbourhood” where Armenians used to live in Diyarbakir. The
film also accounts Mıgırdiç Margosyan’s journey from Diyarbakır to Istanbul.
“Diyarbakir, during its 5000 years of history, has witnessed migrations and
pains–its fate is darkened just as its houses, mansions, streets, temples, walls are
made of dark stones. And it is about Mıgırdiç Margosyan, who always carries the
longing of this city within himself, and conveys this longing into our lives.”
– Yusuf Kenan Beysülen

kazanan Maria Binder’in son filmi, Türkiye’de İnsan Hakları ve Trans*lara parçalı bir
bakış atıyor. Bir cinayet işlendiğinde, geriye ne kalır? Trans* hayatı nelerden ibarettir?
Günlük nefret ve şiddetle nasıl baş edilir? Yönetmen Binder, bu izlerin peşinde direniş
ve hayatta kalma içgüdüsünü takip ediyor, dışlanmışları derliyor; Nazım Hikmet,
Foucault, Benjamin ve Zeki Müren’in sözlerinden esinlenerek Trans* hayatların
parçalarını topluyor. Trans*BUT, bir sorudan yola çıkan bir belgesel araştırma: “Her
şey yıkılırken insan hayata nasıl devam eder?”
▪ The latest film of Maria Binder, who had won the FACE Special Mention with
her previous film Trans X İstanbul in 2014, focuses on fragmentary perspectives
on Human Rights and Transgender (Trans*) in Turkey. What remains at the
place where a murder happened? What constitutes Trans* life? How to cope with
daily violence and hatred? We begin to search for traces. We follow the tracks of
resistance and survival. We are collectors of the expelled. We gather fragments
of Trans*Lives inspired by texts of Nazım Hikmet, Foucault, Benjamin and Zeki
Müren. Trans*BUT is a documental research study driven by the question “What
keeps you going when all else falls away?”
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komşu komşu! huuu!

genç pehlivanlar

HEY NEIGHBOUR!

YOUNG WRESTLERS

fkm 17 Cu. Fr. 19.00

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour

fkm 14 Sa. Tu. 21.30

54’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
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türkiye, hollanda turkey, the netherlands
2015 / DCP / Renkli Colour / 90’ / Türkçe;
İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: bingöl elmas
Senaryo Screenplay: bingöl elmas Director of Photography: m. eren bozbaş Kurgu Editing:

Yönetmen Director: mete gümürhan

uğur hamidoğulları Müzik Music: necla melike atalay Katılanlar With: hale akınlı,

Senaryo Screenplay: mete gümürhan Görüntü Yön. Director of Photography: andré jäger

aleaddin koç, mehmet susam, blanca cruz, sevinç bektaş, suna davulcu Yapımcı

Kurgu Editing: ayşegül alp, ınèz poortınga Müzik Music: barlas tan özemek Katılanlar

Producer: bingöl elmas Yapım Production Co.: asmin film Dünya Hakları World Sales: asmin

With: muhammed ceylan, beytullah onur, harun kılıç, baran kendirlioğlu, ümit

film

yılmaz, ahmet yücel Yapımcı Producer: aslı akdağ, zeynep aşkın korkmaz, aydın dehzad
Yapım Production Co.: kaliber film Dünya Hakları World Sales: kaliber film

▪ Tek katlı eski bir ev ile, bir rezidansın komşuluğu… Türkiye’de son birkaç yıldır

adına kentsel dönüşüm denen bir canavar ortaya çıktı. Mahallelere dadanan bu
canavar, eskiye ait ne varsa yıkıp döküyor, her yere cam kuleler dikiyor, kalan üç beş
ağacı da yutuyor. Canavar işini yapadururken de eskiyle yeni, zenginle yoksul komşu
haline geliveriyor. İstanbul’un göbeğindeki Kurtuluş’ta yükselen dev bir residans ve
onun gölgesinde nefes almaya çalışan eski bir yerleşim yeri Paşa Mahallesi. Film, bu
mahalledeki gecekondu ile rezidansın komşuluğu hakkında. Olan biteni bize pembe
bir ev anlatıyor.
“Kentsel dönüşümün sonuçlarından biri de eski mahallelerin yok olması.
Mahallelerle birlikte yaşam biçimleri, kültürleri ve geleneksel yapıları da yapay
bir biçimde değişti. Bu dönüşümle birbiriyle ilişkisi olmayan, kimyası uymayan
topluluklar yan yana düşüverdi. Ultra zenginlikle yoksulluk komşu oldu. Birbirlerini
görmezden gelemeyecek kadar dip dibe düştüler.” – Bingöl Elmas
▪ The neighbourliness of a single-story, old house and a so-called “residence”...
A monster named “urban transformation” has surfaced in Turkey since the last
few years. Haunting neighbourhoods, this monster destroys whatever is left
from history, erects glass towers everywhere, and swallows a few trees left. While
this monster is at work, the old and the new, and the rich and the poor start to
become neighbours. A huge residence which towers in the Kurtuluş district, in
the heart of İstanbul, and Paşa neighbourhood, an old settlement which tries to
breath in its shadow... Our film is about the relationship between a shanty and an
apartment building as neighbours in this neighbourhood. A pink-painted house
tells us the story.
“One of the consequences of urban transformation is the destruction of
old neighbourhoods. With the neighbourhoods their lifestyles, cultures
and traditional structures have also artificially undergone a change. This
transformation caused unrelated, disharmonic communities to become
neighbours. Ultra-wealth coincided with poverty as much as to not being able to
ignore each other anymore.” – Bingöl Elmas

▪ Genç Pehlivanlar, Amasya Güreş Merkezi-Yatılı Okulu’nda geleceğin (olimpik, yağlı
ya da geleneksel) güreş şampiyonları olmayı hayal eden, yaşları 10 ile 18 arasında
değişen 28 çocuğun zorluk ve zaferleriyle dolu hikâyesini anlatıyor. “Genç Pehlivanlar,
12 yaşında altı çocuğun arkadaşlık, başarı ve sıkıntılarına odaklanıyor: Annesini
kaybettiğinden bu yana dedesi tarafından büyütülen ve kilo sorunu olan Baran,
geçen yıl kolunu kırdığı için antrenmandan geri kalan ve uluslararası şampiyonaya
hazırlanan Harun, hırslı ve hevesli olmasına rağmen sağlık sorunları olan Beytullah,
herkesi güldüren Ümit, olimpik güreşçi abisini hem kıskanan hem de ona özenen,
yaş grubunun en küçük şampiyonu Ahmet, filmdeki rehberimiz ve grubu bir arada
tutan Muhammed. Şampiyon olmak isteyen bu altı küçük güreşçi, amaçlarının
eğitim ve talim olduğu bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacak?” – Mete Gümürhan
▪ 28 youngsters between the ages of 10 and 18 at Amasya Wrestling Center/
Boarding school dream to be (olympic, oil & folk) wrestling champions. “This
film focuses on the friendship, triumphs and struggles of six 12-year olds: Baran,
who has lost his mother and is brought up by his grandfather, and struggles with
his weight; Harun, a serious contender for international championship who has
broken his arm last year and is training with intense focus to catch up; Beytullah,
very ambitious but his health problems stand in the way; Ümit is the joy of the
group; Ahmet, the youngest champion in his age category who envies and at the
same time looks up to his Olympic wrestler brother; and Muhammed, the social
glue that holds them together and our guide through the film. They will find
themselves in a new life and their main goal will be to complete their education
and training successfully. They all want to be champions.” – Mete Gümürhan
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haziran yangını

soluk

JUNE FIRE

SIGH

fkm 16 Pe. Th. 19.00

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli Colour /

fkm 17 Cu. Fr. 16.00

65’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.
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türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour
43’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: gürkan hacır

Yönetmen Director: metin kaya

Senaryo Screenplay: gürkan hacır Görüntü Yön. Director of Photography: akdeniz adıyaman

Senaryo Screenplay: metin kaya Görüntü Yön. Director of Photography: metin kaya Kurgu

Kurgu Editing: serdar börcan Müzik Music: ali tekbaş, imran erin, serhat bostancı

Editing: erkan erdem, burçak yurdakul, metin kaya Katılanlar With: muray eynesillioğlu,

Katılanlar With: sayfi sarısülük, muzaffer sarısülük, mustafa sarısülük, çiğdem

aslan türkmen Yapımcı Producer: mahmut fazıl coşkun, halil kardaş, metin kaya Yapım

sarısülük, sevinç eratalay Yapımcı Producer: gürkan hacır Yapım Production Co.: guru

Production Co.: filmotto yapım a.ş. Dünya Hakları World Sales: filmotto yapım a.ş.

yapım prodüksiyon (sahici film) Dünya Hakları World Sales: guru yapım prodüksiyon
(sahici film)

▪ “Ankara’daki Gezi protestoları sırasında, 1 Haziran günü, 26 yaşındaki Ethem
Sarısülük başından aldığı kurşunla ağır yaralanmıştı. Ethem vurulurken kameralar
kayıttaydı. Ancak beklenenin aksine, katil zanlısı polis tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılmıştı. 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ethem’in cenazesi
büyük bir katılımla defnedilirken ailesi de yıllarca sürecek bir hukuk mücadelesine
hazırlanıyordu. “Haklı ve meşru bir direniş karşısında gitgide köşeye sıkışan hükümet
polis eliyle tüm topluma mesaj vermeye çalışıyordu: ‘Direnişe devam ederseniz
sonunuz Ethem gibi olur.’ Ayrıca hükümet, eylemlilikten bunalmış ve insan haklarına
karşı giderek duyarsızlaşmış polisi, ona sahip çıktığını göstererek, şiddeti arttırması
için teşvik ediyordu. Bu haliyle, ‘Ethem Sarısülük Davası’, siyasal iktidarla hukukun
bir bilek güreşine dönüşmeye adaydı. Sarısülük ailesinin direnci ve mücadelesi,
çocuklarının acısını hafifletmeye yetmese de adaletin yerini bulmasını sağlayabilecek
miydi? Bu belgeselde işte bu sorunun cevabını aradım.” – Gürkan Hacır
▪ On the 1st of June, the police used real bullets in Kızılay Square in Ankara
during the Gezi Protests. Ethem Sarısülük, 26, was fatally injured by a bullet to
his head. The cameras were recording when Ethem was shot. On the contrary to
what might have been expected, the accused police officer was released pending
trial. While Ethem lost the battle for his life, his family’s battle for justice that
would continue for years had just started. “Cornered against the reasonable and
legitimate resistance of the people, the government tried to convey a message to
the public by means of the police: ‘If you keep on resisting, you will end up like
Ethem.’ Moreover, the government encouraged the insensitive and action-weary
police to increase violence by showing its support. Therefore, the ‘Ethem Sarısülük
Case’ was about to turn into a struggle between the political power and the law.
Although the resistance and struggle of the Sarısülük family is not enough to
relieve their child’s grief, could it secure and maintain justice? This is the question
to which I search for an answer in this documentary.” –Gürkan Hacır

▪ Madenlerin ve maden işçilerinin şehri Zonguldak. Ağır çalışma koşulları
altında hayatları pahasına yerin altına girenlerin şehri. Ve hikâyenin öteki tarafı
kaçak madenler. En küçük güvenlik önleminin alınmadığı, oldukça ağır koşullar
altında yaşanan çeşitli varoluş hikâyelerine tanık olduğumuz madenler. Kaçak
kömür üretiminin bir parçası haline gelen çocuklar ve katırların trajik yaşamları bu
madenlerin an acılı öykülerinden biri. Soluk, Zonguldak dağlarındaki kaçak kömür
madenlerinde yaşanan bu kıyasıya mücadeleyi anlatıyor. “Üretimin 1900’lü yılların
başlarındaki yöntem ve ortamında yapıldığına tanık olduk. Kaçak maden ocaklarında
değil çekim yapmak, fotoğraf çekmemize bile izin vermiyorlardı. Kaçak üretimin
ihbar edilmesi ile TTK’nın (Türkiye Taşkömürü Kurumu) güvenlik ekipleri gelip
kaçak üretimin sürdüğü bu maden ocağını dinamitleyerek kapatıyordu. Böylece
hem hikâyemizi hem de bu hikâyenin karakterlerini kaybediyorduk. Soluk, böylesi bir
arayışın ve zorlukların filmidir.” – Metin Kaya
▪ Zonguldak, city of mines and miners... City of people entering underground at
the cost of their lives, under heavy work conditions. There are also illegal mines
in the city–mines, where not even the slightest precautions are taken, where we
witness various stories of existence under the heavy work burden. One of the
saddest to hear is the stories of children and mules becoming an integral part
of illegal coal production. Sigh describes the ruthless struggle in the illegal coal
mines in the mountains of Zonguldak. “We have witnessed that the production
was sustained with methods and conditions of 1900s. We were not even allowed
to take photographs, let alone shoot a film in these illegal mines. Security teams
of the Turkish Pit Coal Institution would come and seal such mines by blowing
up dynamites following denunciation. Therefore, we would lose both our story
and the characters of the story. Sigh comprises such challenges and search.”
– Metin Kaya
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koloni

sabaha doğru

COLONY

BERROJ
BEFORE DAWN

fkm 15 Ça. We. 19.00
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türkiye, hollanda turkey, the netherlands
2015 / DCP / Siyah-Beyaz B&W / 50’ / İngilizce,

fkm 17 Cu. Fr. 21.30

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour

Yunanca, Türkçe; İngilizce, Türkçe altyazılı

70’ / Kürtçe ; İngilizce, Türkçe altyazılı Kurdish;

English, Greek, Turkish; English, Turkish s.t.

English, Turkish s.t.

Yönetmen Director: gürcan keltek

Yönetmen Director: ömer leventoğlu, ihsan kaçar

Senaryo Screenplay: gürcan keltek Kurgu Editing: fırat gürgen Director of Photography:

Senaryo Screenplay: ömer leventoğlu, ihsan kaçar Görüntü Yön. Director of Photography:

murat tuncel Müzik Music: p.j. phılıpson Anlatan Narrator: yannıs ıllıadıs Yapımcı

ihsan kaçar Kurgu Editing: ömer leventoğlu Müzik Music: nazê îşxan Katılanlar

Producer: aziz mullaaziz Yapım Production Co.: 29P Dünya Hakları World Sales: 29P

With: ehmed remo Yapımcı Producer: ömer leventoğlu Yapım Production Co.: ferfilm
productıon Dünya Hakları World Sales: turkısh fılm network

▪ Güneş Kıbrıs’taki Beşparmak dağları üzerinde doğmaktadır. Otonom Kayıp

Şahıslar Komitesi, bilimadamları ve gizli tanıklarla bu dağları kazmaktadır. İskeletler
çıkarılacak ve ailelere teslim edilecektir. Henüz açılmamış toplu mezarların
hayaletleri, boşaltılmış köylerde, vadilerde dolaşmaktadır. “Koloni, psikocoğrafya,
manzaranın hafızası, travma ve anımsama üzerine bir film. Adada on yıllar süren
siyasi belirsizlik içinde yakınlarını, evlerini arayan insanların hafızasından geriye
kalanlar bunlar. Bu film işte bu ruhun resmini çekme çabasıdır.” – Gürcan Keltek
▪ The sun rises at the Beşparmak Mountains. The autonomous Missing Persons
Committee is conducting excavations at these mountains along with scientists
and undercover witnesses. Skeletons will be exhumed and delivered to the
families. The ghosts of unopened mass graves wander in evacuated villages,
valleys. “Colony is a film about psychogeography, the memory of the panorama,
trauma and remembrance. These are the remains of the memory of people who
have been searching their loved ones, houses, among political uncertainty. This
film, is exactly the struggle to capture this soul.” – Gürcan Keltek

▪ “2014 yılında, dünyanın bugüne kadar şahit olduğu ender vakalardan biri
gerçekleşti. DAİŞ, İslam adına cihat yaptığı iddiasıyla Ortadoğu’da saldırgan ve
yıkıcı bir savaş hamlesi başlattı. Bu hamle, resmi Suriye sınırlarındaki Rojava’nın
(Batı Kürdistan) küçük bir kasabası olan Kobanê’de duvara çarptı. Buradaki şaşırtıcı
direniş, dünya siyaseti ve medyasının da dikkatlerini üzerine çekti. Peki, gerçekten
de Kobanê savaşının geri planındaki motivasyon nedir? Berroj film ekibi olarak bu
merakla yola çıktık ve Türkiye Kürdistan’ındaki Kobanê kamplarından birinde, iki
ayağı dizinden kesik Ehmed Remo’ya ulaştık. Yıllarca dağda savaşmış, hapiste
kalmış olan Remo, eski protezlerin iltihaplandırdığı dizlerine rağmen, hemen her gün
Kobanê tepesinden savaşın seyrini takip ediyor. Berroj, Ehmed Remo’nun hikâyesine,
Kobanê direnişinin içerdeki kayıtlarını da ekleyen bir belgesel sinema filmi.”
– Ömer Leventoğlu & İhsan Kaçar
▪ “In 2014, the world witnessed a rare incident. The Islamic State of Iraq and
Syria, (ISIS) who claim to fight in the name of Islam, launched an aggressive
and destructive war. Their assault moved rapidly and violently through Syria and
Iraq, with seemingly no one standing in their way. Or so it seemed, until they
reached Kobanê, a small city in Rojava (Western Kurdistan), officially within the
borders of Syria. The surprising resistance put up by the residents of Kobanê
grabbed the attention of international public and media. The question we try to
answer in Before Dawn is ‘what is the real motivation behind the resistance in
Kobane’? With this question in mind, we, the team of Before Dawn, set out and
reached Ehmed Remo in a refugee camp in the Turkish Kurdistan near Kobanê.
Remo, who fought in the mountains for years and was imprisoned, continues
to follow the Kobane conflict from the Kobanê hill every day despite residual
health problems due to the torture he endured while in prison. Before Dawn is a
documentary that focuses on Ehmed Remo’s story and portrays the resistance of
Kobanê from an inside perspective.” – Ömer Leventoğlu & İhsan Kaçar
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beyaz çınar

is

ÇINARA SIPÎ
WHITE PLANE

SMUDGE

fkm 14 Sa. Tu. 19.00
fkm 15 Ça. We. 21.30

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour
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türkiye turkey / 2014 / HD / Renkli Colour / 24’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

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

Yönetmen Director: cihan savucu, erol karakaya
Senaryo Screenplay: cihan savucu Görüntü Yön. Director of Photography: erol karakaya,

Yönetmen Director: kazım öz

cihan savucu Kurgu Editing: cihan savucu, erol karakaya Yapımcı Producer: sadık battal,

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

cihan savucu, erol karakaya Yapım Production Co.: birşeyler birşeyler olur okulu Dünya

kazım öz, memet dalmaz Katılanlar With: zeynel kahraman ve ailesi zeynel kahraman &

Hakları World Sales: birşeyler birşeyler olur okulu

famıly Yapımcı Producer: kazım öz Yapım Production Co.: bms proje Dünya Hakları World
Sales: bms proje

▪ Dersim’in Hozat ilçesinin bir dağ köyünde yaşayan Zeynel Dede (Zeynel
Kahraman) 100 yaşına merdiven dayamış, on parmağında on marifet yaşlı bir Kürt
ustadır. Ustalığı sadece bir alanla sınırlı olmayan Zeynel Dede müzik, enstrüman,
söz, taş, ahşap, hayvancılık ve arıcılık alanlarında ismini miras olarak bırakmıştır.
Onlarca popüler şarkının bestecisidir; genç kızlar için yaptığı özel çeyiz sandıkları
hâlâ konuşulmakta ve korunmaktadır. Ahşap atölyesinde yaptığı bağlama, keman,
cura gibi müzik aletlerini aynı zamanda çalmaktadır. Dersim’in birçok köyünde
zamanında yaptığı taş evler vardır. Ustalık alanları saymakla bitmeyen Zeynel Dede
ve kalabalık sülalesiyle ilgilenen bu belgesel, çınarın kökünden dallara, yapraklara
bir yolculuk niteliğinde. Beyaz Çınar, Dede’den kalan ‘yeni ustaları’ keşfederken,
ezgilere, taşlara takılıyor, aile içindeki ilişkilere, acılara, sevinçlere tanıklık ediyor.
▪ Living in a mountain village at the Hozat region of Dersim, Granpa Zeynel
(Zeynel Kahraman) is an almost centenarian Kurdish man, a master of almost
everything. His mastery extends to more than one area of expertise and includes
music, instrument making, word, stone and wood carving, husbandry, and even
beekeeping. Composer of numerous popular songs, Granpa Zeynel’s woodcarved
dowry chests are kept and preserved. He is also capable of playing the music
instruments he manufactures, such as bağlama, violin, or the cura. many Dersim
villages feature stone houses once built by this dextrous man. Focusing on
Granpa Zeynel and his crowded extended family, this documentary is similar to a
journey from the roots to the leaves of a plane tree. As it discovers “new masters”
inherited by Granpa Zeynel, White Plane witnesses familial relations, griefs and
joys that tangle into melodies, stones.

▪ Odun kömürü yaparak geçimlerini sağlayan insanların hikâyesini anlatıyor İs.
Kömür olmak ile insan olmak arasında kurulan muhabbetin hikâyesini... “İnsan
olma süreci çok basit görünen, çok meşakkatli bir süreçtir. Her an her yerde aranan
gerçeğin, her an her yerde var olabilme ihtimalinin hikâyesini arıyoruz. Gerçeğe giden
yol insanda, dağda, taşta, kuşta, ağaçta, rüzgârda, yamaçta, nereye bakılırsa oradadır.
‘Gerçek, taştan tecelli edebilir’ derler, cansız bir odunun hikâyesini okuyabilen, kendi
hikâyesine de dokunabilir.” – Cihan Savucu
▪ Smudge tells the story of people who make a living by making wood coal, the
story of the conversation set between being coal and being a human... “The
process of being a human is very complex process that seems very simple. We
are searching for the story of the probability of truth, searched all the time and
everywhere, being everywhere, all the time. The path to the truth is in man,
mountain, stone, bird, tree, wind, slope, wherever gazed upon. They say that the
truth can manifest from stone–that who can read the story of inanimate wood can
also touch his own story.” – Cihan Savucu
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kayıp zamanlar

yollara düştük

MISSING TIMES

WE HIT THE ROAD

fkm 15 Ça. We. 16.00

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli Colour

fkm 14 Sa. Tu. 19.00
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türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli & Siyah-

65’ / Boşnakça; İngilizce, Türkçe altyazılı Bosnian;

Beyaz Colour and B&W / 56’ / Türkçe; İngilizce

English, Turkish s.t.

altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: faysal soysal

Yönetmen Director: deniz yeşil

Senaryo Screenplay: faysal soysal Görüntü Yön. Director of Photography: kürşat üresin

Senaryo Screenplay: deniz yeşil, meral hanbayat yeşil, çiğdem hacısoftaoğlu Görüntü

Kurgu Editing: ersan bayraktar Katılanlar With: hatice mehmedovic, saliha osmanovic,

Yön. Director of Photography: deniz yeşil, özgür çataltepe Kurgu Editing: deniz yeşil, inan

meyra cogaz, fata orlovic Yapımcı Producer: faysal soysal Yapım Production Co.: balkon

yeşil, yakup karbuz Müzik Music: görkem tekin, bora mert Katılanlar With: türkan şoray,

film Dünya Hakları World Sales: al jazeera türk

kadir inanır, fikret hakan, tarık akan, yavuz özkan, tanju gürsu, vedat türkali, hale
soygazi, arif keskiner, menderes samancılar, safa önal, meral orhonsay, eşref kolçak,

▪ Kayıp Zamanlar, Srebrenitsa katliamında yakınlarını kaybedenlerin mücadelesini

vecdi sayar, erdoğan kar, erol batıbeki Yapımcı Producer: deniz yeşil Dünya Hakları World

anlatan güçlü bir belgesel. Hatice Mehmedovic, 1995’te kaybettiği çocuklarının
kemiklerine 10 yıl sonra ulaştı. Mirsad Duratovic, Prijedor’daki katliamda kendi
ailesinden annesi dışına herkesin ölümüne tanık oldu. Hatice ve Mirsad gibi
Srebrenitsa katliamından sağ kurtulanların ve yakınlarını kaybeden insanların
tanıklıklarıyla ilerleyen film arşiv görüntüleriyle de katliamı belgeliyor. “Srebrenitsa
katliamı iki açıdan tarihin 20. yüzyılda tanık olduğu en büyük katliam özelliğini
taşır. Bunun birinci sebebi, insan hakları ve demokrasinin merkezi olan Avrupa’da
yaşanması, ikincisi ise bizzat BM güçlerinin kontrolündeki güvenlik bölgesinde
NATO askerlerinin esir edilerek gerçekleşmiş olması. Yeni neslin çocukları, yarının
rüyası olmadan geçmişin korkuları ve hatıralarıyla yaşamak zorunda. Bu belgeselle
geriye kalanların aslında bize bıraktıklarına odaklanmak istedim.” – Faysal Soysal
▪ Missing Times is a powerful documentary that portrays the struggle of those who
have lost their loved ones during the Srebrenitsa Massacre. Hadice Mehmedovic
is a Srebrenitsa Mother who lost her husband and two children, and could only
retrieve their remains 10 years later, Mirsad Duratovic witnessed the demise of all
his family members except his mother at the Prijedor Massacre. Featuring stock
footage and testimonies of survivors, such as Hadice and Mirsad, Missing Times
documents the massacre. “The Srebrenitsa Massacre is considered the biggest
massacre of the 20th century from two different aspects: that the massacre was
committed in Europe, the centre of human rights and democracy; and that it
was carried out right in the UN security zone with NATO soldiers taken captive.
The children of the new generations will need to grow up without a dream of the
future, with the fears and memories of the past. With this documentary, I wanted
to focus on the remains of those who survived.” – Faysal Soysal

Sales: deniz yeşil

▪ Sinema emekçileri 1977’de yeni sansür tüzüğü ve sosyal hakları nedeniyle yürüyüş
kararı aldı. Sinemanın 60 yılı aşan suskunluğuna da bir son verilecekti. Oyunculardan
set işçileri ve yönetmenlere 400’ü aşkın sinemacı 5 Kasım günü Ankara’ya kadar üç
gün sürecek bir yürüyüş başlattı. Halkın şaşkın bakışları ve desteği altında yürüdüler.
Yollara Düştük, 100 yılı aşan sinemamızın unutulan fakat en onurlu dönemlerinden
biri olan bu yürüyüşün hikâyesini anlatıyor. “Türkiye sinemasının bütün tarihi
boyunca gerçekleşen en özel anlarından birini anlattım bu filmde. 1977 yılında
sinemanın yükünü değişik sıfatlarla sırtlamış herkesin ‘sinema emekçileri’ adı altında
birleşmiş ve tarihimizde rastlanmamış bir mücadele içine girmiş olması çok değerli...
Bu film o deneyimin unutulmamasına ve sinema tarihindeki eşsiz yerini almasına bir
katkı sunmayı amaçlıyor.” – Deniz Yeşil
▪ Film industry labourers had decided to march against the new censorship act
in 1977. 60 years of silence in cinema was going to be interrupted for good. From
actors/actresses to set workers, 400 women and men started a 5-day-long walk to
Ankara–a walk that was realised under the supportive but surprised gaze of the
public. This documentary attempts at picturing this forgotten but historical event
in the light of the 100th anniversary of cinema in Turkey. “I tried to describe one
of the most important events of the history of film in Turkey. In 1977, coming
from various filmmaking areas and experiences, hundreds were united under the
umbrella name ‘Labourers of Cinema” and initiated a resistance that was one of a
kind in the history of film in Turkey. This film aims to contribute in making this
event unforgotten and taking its rightful place in history.” –Deniz Yeşil
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özel gösterim SPECIAL SCREENING
idil biret: bir harika
çocuğun portresi

p 8 Ça. We. 19.00
İdil Biret’in katılımıyla. With the participation of İdil Biret

türkiye turkey / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 56’ / Türkçe, Fransızca, İngilizce,

ve samimi bir portresini yapmaktı. Evini

Almanca; İngilizce, Türkçe altyazılı Turkish, dolduran kedi heykelleri bu anlamda
French, English, German; English,
Turkish s.t.

önemli bir ipucu oldu. Meraklı olduğu
kadar mesafeli gözlerle dünyaya bakan
kediler…” – Eytan İpeker

Yönetmen Director: eytan ipeker
Görüntü Yön. Director of Photography: ercan

▪ Idil Biret was five-years-old when

she played the piano to the Turkish
President İsmet İnönü. Two years
ipeker Katılanlar With: idil biret, şefik
büyükyüksel, claude samuel, nevit kodallı, later, the parliament passed “Idil’s
özden toker inönü, remy strıcker Yapımcı Law” which allowed her to study in
Paris. Away from her friends, in an
Producer: yoel meranda Yapım Production
alien city, she was now studying under
Co.: böcek yapım, kamara Dünya Hakları
strict supervision. Her path crossed
World Sales: kamara
with legendary pianists of the time,
such as Arthur Rubinstein, who later
▪ İdil Biret’in müzik kariyeri
recalled, “The first time I heard her
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye verdiği
play, it brought tears to my eyes”’.
konserle başladı. Henüz 5 yaşındaydı.
Adına çıkarılan özel bir yasayla, bir anda And yet, Biret dreamt of running
away from everything, becoming free
kendini Paris’te, tanımadığı bir şehirde,
again. Today, as we listen to her atonal
katı bir müzikal eğitimin içinde buldu.
Hayatı pek çok efsanevi piyanistle kesişen improvisations, Idil Biret’s unique
energy still retains its mystery. “Our
Biret için Arthur Rubinstein “çalışını ilk
aim was the make a personal and
duyduğumda gözlerimden yaş geldi”
intimate character study of Idil Biret.
diyecekti. Biret ise her şeyden kaçıp
Perhaps the small sculptures and
uzaklara gitmenin hayalini kuruyordu.
paintings of cats that filled her house
Çocukluk resimlerinden atonal
was the clue. Cats that look around
doğaçlamalarına, İdil Biret’in kendine
them with curiosity and distance…”
özgü enerjisi halen gizemini koruyor.
– Eytan İpeker
“Bu belgeselde hedefimiz İdil’in kişisel
gümüş, atilla yüksel Kurgu Editing: eytan

ufak hakikatler
LITTLE TRUTHS
▪ İstanbul Modern’in kuruluşunun

IDIL BIRET: THE PORTRAIT OF A
CHILD PRODIGY
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10. yılında, Türk sinemasının 100. yılına
ithafen gerçekleştirdiği bu projede
İstanbul Modern Sinema’nın seçtiği beş
yönetmen ve yönetmen ikilisi, Türkiye’de
sinemayı referans alan birer kısa film çekti.
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle,
özellikle bu proje için üretilen ve ülkenin
sinema tarihine güncel bir yaklaşımla katkı
sağlayan bu kısa filmler, “Ufak Hakikatler”
adlı bir programla bir araya getirildi.

▪ Within the scope of its 10th year
anniversary, and on the 100th
anniversary of Turkish cinema, the
Cinema department of İstanbul Modern
commissioned five short films with the
support of the İstanbul Development
Agency. The only reference the directors
were given was Turkish cinema and how
we perceive it. These films will become
a part of the history of Turkish cinema
with a fresh point of view.

bizans oyunu
BYZANTINE GAME
a2 11 Ct. Sa. 16.00

türkiye turkey / 2014 / BluRay / Renkli
Colour / 18’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
▪ Bir yönetmen ve senarist, İstanbul
Modern tarafından Türk sinemasının
Senaryo Screenplay: emre akay, deniz cuylan 100. yılı için bir film çekmeye davet edilir.
Battal Gazi filmlerinden yola çıkmaya
Görüntü Yön. Director of Photography: olcay
karar veren ikili, beklenmedik aksiliklerle
oğuz, emre tanyıldız, barış özbiçer, emre
karşılaşacaktır.
akay Kurgu Editing: metehan maan, emre
Yönetmen Director: emre akay

akay Oyuncular Cast: volkan koluaçık, sezin
akbaşoğulları, erman karahisarlı, eser
fırat, cihan alp Yapımcı Producer: tolga
topçu, cihan öktem Yapım Production Co.:
jaguar projects Dünya Hakları World Sales:
jaguar projects

▪ A director and a screenwriter are
invited by Istanbul Modern to shoot a
film for the 100th anniversary of Turkish
cinema. Determined to find inspiration
from the cult Battal Khan movies, the
duo encounters unexpected mishaps.

şimdi herkes
NOW, EVERYONE
a2 11 Ct. Sa. 16.00

türkiye turkey / 2015 / BluRay / Renkli
Colour / 10’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.
kaan kurbanoğlu Yapım Production
Yönetmen Director: zeynep dadak,

Co.: fenafilm Dünya Hakları World Sales:

merve kayan

fenafilm

Senaryo Screenplay: zeynep dadak, merve
kayan Görüntü Yön. Director of Photography:
merve kayan Kurgu Editing: zeynep dadak,
merve kayan Oyuncular Cast: hakan emre
ünal, simge günsan, pınar fidan, volkan
çıkıntoğlu, lemi filozof Yapımcı Producer:

▪ Okçuluk kulübünde güneşli bir
gün. Oyun içinde oyun, onun içinde
bir başka oyun... Antrenmana ara
veren beş arkadaş oturmuş “Katil
Kim?” oynamaktadır. İkna kuvvetine
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ve karşısındakini manipüle etme
becerisine dayanan bu strateji oyunu,
bir süre sonra oyuncular arasında bir
iktidar mücadelesine dönüşür. Kimi
zaman taktik, kimi zaman sezgi, kimi
zaman da şans galip gelir. Masumiyetin
ispatı mı daha zordur, suçluluğu
saklamak mı?
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▪ A sunny day at the Archery Club.
A play within a play within a play...
Taking a break from the practice, five
friends play “Wink Murder”. Strategy,
intuition and luck – each has its own
moment of triumph. Which one’s the
hardest? Proving one’s innocence or
hiding one’s guilt?

türkiye turkey / 2014 / BluRay / Renkli
Colour / 10’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

a2 11 Ct. Sa. 16.00

Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: hakkı kurtuluş,

Yönetmen Director: erdem tepegöz

▪ Türk sinemasının doğumgünü
sayılan 14 Kasım 1914’te çekildiği iddia
edilen, hiç kimselerin görmediği, kayıp
film Ayastafenos’taki Rus Abidesi’nin
Yıkılışı üzerinden, 1856’dan günümüze
uzanan bir Türk(iye sineması) tarihi
soruşturması.

melik saraçoğlu
Senaryo Screenplay: hakkı kurtuluş, melik
saraçoğlu Kurgu Editing: melik saraçoğlu

history from 1856 to present, based
on the mysterious and missing film
The Fall of the Russian Monument in
Ayastefanos which was allegedly shot
on 14 November 1914, on the so-called
birthday of Turkish Cinema.

altan erkekli Yapımcı Producer: hakkı
kurtuluş, melik saraçoğlu Yapım
Production Co.: iki film Dünya Hakları World
Sales: iki film

bilge ve öğrencisi: bir reji
asistanının günlüğü
BİLGE AND HER APPRENTİCE
a2 11 Ct. Sa. 16.00

türkiye turkey / 2015 / BluRay / Renkli
Colour / 21’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

Sales: belmin söylemez

en üretken kadın yönetmeni Bilge
Olgaç’tan öğrendiklerini bir günlük
şeklinde aktarırken, bir yandan da
80’lerin sonunda Türkiye’de bir filmin
nasıl yapıldığına dair gözlemler sunuyor.
Zorlu set ortamlarından pelikül üzerinde
yapılan kurguya, Olgaç’ın dünyasını
ve Türkiye sinemasının bir dönemini
Söylemez’in gözünden keşfediyoruz.

▪ Bir genç kadının, yönetmen Bilge
Olgaç’ın asistanı olarak sinemaya
adım atmasının ve onunla geçirdiği iki
yılın öyküsü. Söylemez, sinemamızın

▪ The story of a young woman
entering the world of filmmaking
as an assistant director to Bilge
Olgaç, and the two years they worked

Turkish; English s.t.
Yönetmen Director: belmin söylemez
Senaryo Screenplay: belmin söylemez
Görüntü Yön. Director of Photography: atıl
demir Kurgu Editing: ali aga Seslendiren
Narrator: firuze engin Yapımcı Producer:
haşmet topaloğlu Dünya Hakları World

Senaryo Screenplay: ali tanrıverdi
Görüntü Yön. Director of Photography:
serkan güler Kurgu Editing: mesut

▪ “Dünya dört tarafı hikâyelerle çevrili,
kederleri neşelere dik, aşkları insana
paralel bir kara parçasıdır. Burada
yaşayan milyarlarca insan olan bizler, bir
filmin binlerce sahnesiyiz esasında.”

ulutaş Oyuncular Cast: cengiz bozkurt,
engin altan, sencar sağdıç, jale arıkan,
sitare akbaş Yapımcı Producer: uğur
kızılaslan, selman kızılaslan Yapım
Production Co.: aslan film Dünya Hakları

▪ A questioning on Turkish (cinema)

Müzik Music: alper maral Anlatan Narrator:

mutlu son
a2 11 Ct. Sa. 16.00

WE BEAR GOOD NEWS FOR OUR
BELOVED COUNTRY, OUR
CINEMA IS CELEBRATING ITS
100TH ANNIVERSARY!

Colour / 22’ / Türkçe; İngilizce altyazılı

productive woman director of Turkish
Cinema. The film also gives us clues
on filmmaking in Turkey in the late
80s. From tough shooting conditions
to 35mm editing, we discover Olgaç’s
world through her assistant’s eyes.

HAPPILY EVER AFTER

müjdeler var yurdumun
toprağına taşına, erdi
sinemam 100 şeref yaşına!

türkiye turkey / 2015 / BluRay / Renkli

together. This short documentary
aims to pay tribute to the life and
work of Bilge Olgaç who passed
away in 1994. Through her diary,
Söylemez tells us all the things she
learnt from Bilge Olgaç, the most
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World Sales: aslan film

▪ “The world is a piece of land
surrounded by stories, sorrow is vertical
to the bliss, and love is parallel to the
human. Billions of humans–us–are
essentially the thousands of scenes of
a film.”
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hisar kısa film seçkisi
HİSAR SHORT FILM SELECTION
a2 17 Cu. Fr. 16.00

▪ İstanbul Film Festivali, her yıl olduğu
gibi yılın en iyi kısa filmlerine ev sahipliği
yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Mithat
Alam Film Merkezi’nin düzenlediği
Hisar Kısa Film Seçkisi 2005’ten bu yana,
Türkiye’de yıl içerisinde çekilen yüzlerce
kısa filmi tarıyor, başvuruları topluyor,
elemelerden geçiriyor ve jüri kararıyla
seçilen 10 kısa filmi bir araya getiriyor.
Hisar Kısa Film Seçkisi’ne bu yıl 200 film
başvurdu. Başvuran filmler arasından
yılın en iyi 10 kısa filmi, kurgucu Çiçek
Kahraman, oyuncu ve senarist Ercan
Kesal, yönetmen Erdem Tepegöz ve
sinema yazarı Sevin Okyay’dan oluşan
jüri tarafından belirlendi. Seçkinin ilk
gösterimi 34. Uluslararası İstanbul Film
Festivali’nde gerçekleştirilecek.
▪ Hisar Kısa Film Seçkisi’nin temel
amacı, ulusal arenada boy gösteren
başarılı kısa filmleri ve belgeselleri
yurtdışına taşıyarak uluslararası alanda
tanıtılmalarını ve izlenmelerini sağlamak.
▪ Istanbul Film Festival will once more
host the 10 best Turkish short films
of the year. Organised by the Boğaziçi
University Mithat Alam Film Center,
the Hisar Short Film Selection since
2005 browses each year hundreds of
short films made in Turkey, gathers
submissions and brings together 10
best shorts selected by a jury. This year
among 200 films submitted to the
selection, the 10 best short films were
selected by editor Çiçek Kahraman,
actor and scriptwriter Ercan Kesal,
director Erdem Tepegöz, and film critic
Sevin Okyay. The first screening of the
Hisar Short Film Selection will be made
during the 34nd Istanbul Film Festival.
▪ The main goal of the Hisar Film
Selection is to introduce successful
short films and documentaries to the
international platform, therefore to
ensure their promotion and exposure
abroad.
Toplam Süre Duration: 171’

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
ALTIN KIZLAR
THE GOLDEN GIRLS
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BİR GÜN BEN DE ÖLECEĞİM
ONE DAY, I WILL DIE, TOO

EN UZUN YOL
THE LONGEST WAY HOME

Yönetmen Director: neslihan kültü /

Yönetmen Director: enes ateş / 2014 /

2014 / Renkli Colour / 24’

Renkli Colour / 18’

▪ Şehir dışında bir mezarlıkta rutin
işlerini yapan mezarcı Mehmet’in hayata,
ölüme ve cenaze ritüeline bakışını
anlatan bu hikâye, aynı zamanda ölümün
sıradanlığını da işliyor.
▪ While questioning life, death and
funeral ceremonies through Mehmet,
a gravedigger in the suburbs, the film
also tackles the mundaneness of death.

▪ Film, güven, ihanet, hırs gibi temaları,
Saraybosna sokaklarındaki iki genç
müzisyenin gözünden anlatıyor.
▪ The film tells a story of trust, betrayal
and fury via two young musicians on
the streets of Sarajevo.

ÇİROK
STORY

Yönetmen Director: özlem güler / 2014 /

LÎ EZMANİ
IN THE SKY

Renkli Colour / 8’

Yönetmen Director: muhammet beyazdağ ▪ Arar Robin, dumanla arar, kuşlarla
Yönetmenler Directors: said tuğcu & sıla

2014 / Renkli Colour / 24’

özsoy / 2014 / Renkli Colour / 13’
▪ Babalarından miras kalan esrarengiz

bir konakta yaşayan Altın Kızlar, Köksal
ailesindeki sekiz kız kardeşten geriye
kalan son ikisidir. Biri 84, diğeri 87
yaşında olan Perihan ve Melahat’in
lakapları “Altın Kızlar”, hayatları boyunca
kaybetmedikleri en değerli hazineleridir.
▪ Golden Girls are the two remaining
sisters of the Köksal family, with eight
daughters in total, living in a mysterious
mansion. Aged 84 and 87, Perihan and
Melahat’s most precious treasure is their
collective nickname “Golden Girls”.
DONDURMA
BERFEŞİR
ICE CREAM
Yönetmen Director: serhat karaaslan /
2014 / Renkli Colour / 20’
▪ Sıcak bir yaz günü köylerine gelen
motosikletli bir dondurmacıdan
dondurma almak için mücadele veren,
anneyle kavgalar eden Rojhat’ın hikâyesi…
▪ Ice Cream tells the story of Rojhat,
who fights with his mom to buy ice
cream from the vendor visiting the
village on a hot summer day.

arar, korkuyla arar, umutla arar… Anne
karnındayken faili meçhulde kaybedilen
babasını gökyüzünde arar…
▪ Robin searches… with smoke, birds,
fear and hope... He looks for lost father
in the skies.

▪ Çirok, Türkiye’de yapılan çocuk
evliliklerine bir çocuk damat açısından
bakıyor.
▪ Story looks at child marriages in
Turkey from the point of view of a child
NAR ZAMANI
groom.
POMEGRANATE TIME
EDIFICE

Yönetmen Director: cevahir çokbilir /
Yönetmen Director: ırmak karasu / 2014

2014 / Renkli Colour / 25’

Renkli Colour / 13’
▪ Bu film, bir kadın karakterin sistemin

dayattığı ahlaki değerlere başkaldırısını
anlatan bir dans fikridir. Filmde her
bir karakter, kendi bedeninin hafızası
üzerinden, baskının yarattığı sosyal
travmayı sorgular.
▪ This film is about a dance that
portrays the uprising of a woman
against imposed social values. Each
character questions their own social
traumas through memories of their
bodies.

▪ Hatice, 12 Eylül 1980 Askeri
Darbesi’nden beri görmediği oğlu
Mustafa için sandığında nar saklar ve
Mustafa’yı bekler.
▪ Hatice keeps pomegranates in her
trunk for her son Mustafa, whom she
has not seen since the military coup on
12 September 1980.

TABU
TABOO
Yönetmen Director: mehmet irfanoğlu /
2014 / Renkli Colour / 8’
▪ Kızlı erkekli altı yakın arkadaş, bir
akşam tabu oynamaktadır. Aman ne
kadar da ayıptır. Anlatmalı, anlamalıdırlar.
Anlatma cüretleri cezasız kalmamalıdır.
▪ A group of girls and boys are playing
the taboo board game. How immoral of
them! They need to tell and understand.
And their attempts should not go
unpunished.

102

türkiye sineması 2014-2015
cınema of turkey 2014-2015

TATMİN
FULFILLMENT

ÖZEL GÖSTERİM:
TÜRK KLASİKLERİ YENİDEN

Yönetmen Director: mahmut telci / 2014
Renkli Colour / 20’

SPECIAL SCREENING:
TURKISH CLASSICS REVISITED

▪ Cemil hayatındaki başarısızlıkları ve
eksiklikleri, polislik mevkiini kullanarak
kapatmaya çalışan, silahın kudretine
inanan bir komiserdir. Bir kadının
babasının evinde öldürülmesi üzerine
Cemil, normal hayatına devam eder.
▪ Cemil is an inspector for the police
force, believing that he can make up
for his failures by using his position
and his gun. Cemil goes on with his
life after the murder of a woman in her
father’s house.

İstanbul Film Festivali, Groupama işbirliğiyle Türk
sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün
ışığına çıkarıyor ve bu klasiklerin yeni kopyalarını
Türk sinemasına kazandırıyor. Sinemaseverler
Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından sinemaya
uyarlanan, 1962 yapımı Metin Erksan imzalı
Yılanların Öcü’nü Fanatik Film tarafından restore
edilmiş kopyasından 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 Metin Erksan’s 1962 adaptation of Fakir
Baykurt’s novel, Revenge of the Snakes from its
print restored by Fanatik Film.

ÖZEL GÖSTERİM SPONSORU SPECIAL SCREENING SPONSOR

özel gösterim: türk klasikleri yeniden
specıal screenıng: turkısh classıcs revısıted
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yılanların öcü
REVENGE OF THE SNAKES

b 12 Pz. Su. 13.30

türkiye turkey / 1962 / DCP / Siyah-Beyaz
B&W / 105’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish;
English s.t.

Yönetmen Director: metin erksan
Senaryo Screenplay: metin erksan Özgün Yapıt Original Work: fakir baykurt Görüntü Yön.
Director of Photography: mengü yeğin Kurgu Editing: zafer davutoğlu, ali berkan Müzik
Music: yalçın turan Oyuncular Cast: fikret hakan, nurhan nur, aliye rona, sadiye
arcıman, kadir savun, erol taş, ali şen Yapımcı Producer: nusret ikbal Yapım Production
Co.: be-ya film Dünya Hakları World Sales: fanatik film

▪ “Sosyal konuların filmi olmaz” diye söze başlasa da Metin Erksan sosyal konuları
insanı merkeze alarak anlatır. Yılanların Öcü de sinemamızın yükseliş çağındaki
toplumsal gerçekçi başyapıtlarından biridir. Erksan filmin ana ekseninde toprak
mülkiyetini ele alırken, kadın-erkek ve sosyal sınıf çelişkisinin de inceden inceye
altını çizer. Fakir Baykurt’un romanının ilk çıktığında sansürle boğuşan kaderini filmi
de paylaşır ve hatta sinemamızda belki de ilk kez tüm aydın ve sanatçıların örgütlü
bir sansür karşıtı dayanışmasına sebep olur. Sadece konusu değil anlatım biçimi,
dramatik ve plastik öğeleri kullanışı da çok önemlidir Erksan’ın. 60’lı yılların görece
özgür ama sert toplumcu gerçekçi toprağında, hikâyesini bağırmadan çağırmadan
ve hatta ince bir mizahla anlatır; filmdeki imam, muhtar ve kaymakam, belirli sosyal
katman ve sınıfların temsilcileri gibidir. Metin Erksan kendi coğrafyasının tüm girinti
ve çıkıntılarını sosyal, siyasal, kültürel ve tarihsel anlamda içselleştirmiştir. Yılanların
Öcü’nde de tüm bu özelliklerini bir arada görmek mümkündür. – Mehmet Eryılmaz
▪ Although he claims that “social issues do not have films,” Metin Erksan
recounts social issues taking the human being under focus. Revenge of the Snakes
is one of the social realist masterpieces of our cinema during its era of ascent.
While taking land ownership as its main axis, Erksan also delicately underlines
the male-female clash and social class contradiction. The film shares its source
novel’s fate of censorship, and perhaps the first time in our film history, instigates
an organised anti-censorship solidarity involving all intellectuals and artists.
Not only with its themes but also due to its narration and utilisation of dramatic
and plastic elements, the film is significant. In the relatively liberated but harsh
social realist lands, the film tells its story without adopting a loud voice, but even
with a fine humour; the imam, the village headman and the district governor are
like representatives of certain social strata and classes. Metin Erksan has socially,
politically, culturally and historically internalised all the dents and ledges of his
own geography, and it is possible to perceive all these specifications in Revenge of
the Snakes. – Mehmet Eryılmaz

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

Sinema dünyasına imzasını atan isimlere her yıl
verilen Sinema Onur Ödülleri’nin bu yılki sahipleri
yönetmen ve yapımcı Yılmaz Atadeniz, müzisyen
Cahit Berkay, oyuncu Nebahat Çehre, senarist ve
yönetmen Safa Önal ve oyuncu Süleyman Turan.
Ödüller, festivalin 3 Nisan akşamı yapılacak açılış
töreninde takdim edilecek.
The Cinema Honorary Awards bestowed
each year upon veteran actors, directors and
film professionals will be presented this year
to director and producer Yılmaz Atadeniz,
musician Cahit Berkay, actress Nebahat Çehre,
scripwriter and director Safa Önal, and actor
Süleyman Turan. Their awards will be presented
at the Opening Gala of the Festival, on 3 April.
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nebahat çehre

yılmaz atadeniz

seyyit han “toprağın gelini”

maskeli 5ler
THE MASKED 5

im 10 Cu. Fr. 16.00

türkiye turkey / 1968 / Betacam / Siyah-Beyaz

im 10 Cu. Fr. 19.00

B&W / 94’ / Türkçe Turkish

türkiye turkey / 1968 / 35 mm / Siyah-Beyaz
B&W / 75’ / Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish;
English s.t.

Yönetmen Director: yılmaz atadeniz
Senaryo Screenplay: kamil erşahin Görüntü Yön. Director of Photography: rafet şiriner

Yönetmen Director: yılmaz güney

Kurgu Editing: özdemir arıtan Oyuncular Cast: tamer yiğit, yusuf sezgin, süleyman turan,

Senaryo Screenplay: yılmaz güney Görüntü Yön. Director of Photography: gani turanlı Kurgu

erol taş, selma güneri, suzan avcı, yılmaz köksal, danyal topatan Yapımcı Producer:

Editing: ali rıza yılmaz, sezai elmaskaya, tahsin demirant Müzik Music: nedim otyam

ertem eğilmez, nahit ataman Yapım Production Co.: arzu film, acar film Dünya Hakları

Oyuncular Cast: yılmaz güney, nebahat çehre, hayati hamzaoğlu, danyal topatan, sami

World Sales: arzu film

tunç, nihat ziyalan Yapımcı Producer: yaşar tunalı, abdurrahman keskiner, yılmaz
güney Yapım Production Co.: güney film Kaynak Print Source: kültür ve turizm bakanlığı

▪ Yeşilçam’ın ender kovboy filmlerinden Maskeli 5ler, Hollywood’un Western

klasiklerinden The Lone Ranger (John English, William Witney, 1938) filminin bir
uyarlaması. Yılmaz Atadeniz, hemen ardından aynı ekiple devam filmi Maskeli 5ler’in
Dönüşü’nü de yapmıştır. Sinema tarihçisi Scognamillo’ya göre Maskeli 5ler 30’lu,
40’lı yılların Hollywood patentli dizi filmlerine nostaljik bir dönüştür. İkiye bölünen
üç saatlik filmde olaylar Amerikan İç Savaşı yıllarında Meksika sınırında geçer. Film
boyunca halk kahramanı Maskeli Beşler ile Meksikalı general Ramon ve adamları
arasında müthiş bir kovalamaca sürer gider.
▪ A rare Western in Turkish film history, The Masked 5 is adapted from the
Hollywood classic The Lone Ranger (John English, William Witney, 1938).
Right after completing this film, Yılmaz Atadeniz went on to direct the sequel
The Return of the Masked 5 with the same cast. According to film historian
Scognamillo, The Masked 5 is “a nostalgic return to the Hollywood patent series
of the 30s and 40s.” Structured as a two-part, three-hour film, the events unfold
during the American Civil War close to the Mexican border, and follow the
popular heroes “the Masked 5” struggle against the Mexican general Ramon
across the deserts.

sinema genel müdürlüğü
1969 adana Altın Koza En İyi Erkek Oyuncu (y. güney), En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik,
En İyi 3. Film Best Actor, Best Cinematographer, Best Music, Best Third Film

▪ Kemal Tahir’in sözleriyle Seyyit Han, “ulusal sinemamızın belli başlı ana
yollarından birine işaret ediyordu. Ayrıca dünyanın aradığı ‘halk sineması’ koşullarına
da son derece uygundur”. Bir “Türk Western’i” olarak tarif edebileceğimiz, destansı
ve şiirsel anlatımıyla büyük ilgi çeken film, adını aldığı kahramanı Seyyit Han’ı izler.
Yiğit delikanlı Seyyit Han, sevdiği kadın Keje’nin (Nebahat Çehre) güvenliği uğruna
yedi yıl boyunca düşmanlarının peşine düşer. Yıllar sonra köyüne döndüğünde,
Keje’nin Haydar Bey’le evleneceğini öğrenir. Seyyit Han ile Haydar Bey’in yüzleşmesi
trajik sonuçlar doğuracaktır. Kurban-cellat ve adalet temalarını işleyen Seyyit Han,
Yılmaz Güney’in yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmdir.
▪ Seyyit Han “signalled to one of the main paths of our national cinema.
Moreover, it is quite appropriate in terms of the conditions of a ‘people’s cinema’
that the world seeks,” as per the great novelist Kemal Tahir. A sort of “Turkish
Western,” the poetic rural epic Seyyit Han follows its titular hero as he pursues
a mission to cleanse the surroundings of “his enemies” in order to ensure the
security of Keje (Nebahat Çehre), the young woman he loves. When he returns to
the village, seven years later, he finds out that Keje is arranged to be married to
Haydar Bey, the village strongman. However, their confrontation will be fatal and
tragic. Tackling themes of victim vs. executioner, and justice, Seyyit Han is the
directorial debut of Yılmaz Güney.
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AKBANK GALALARI

süleyman turan

AKBANK GALAS

dikkat kan aranıyor
ATTENTION! BLOOD IS WANTED

Geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta
yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, gişe
yıldızı parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri Atlas ve
Rexx sinemalarında yapılacak.
The Turkish premieres of blockbusters with
A-list casts, crowd-pleasing films, and most
anticipated works of the year, where celebrities
meet master directors will be made at Atlas and
Rexx movie theatres.

im 10 Cu. Fr. 13.30

türkiye turkey / 1970 / Betacam / Renkli Colour
Türkçe Turkish

Yönetmen Director: temel gürsu
Senaryo Screenplay: temel gürsu, sadık şendil Görüntü Yön. Director of Photography: cahit
engin Müzik Music: abdullah nail bayşu Oyuncular Cast: ekrem bora, süleyman turan,
semra sar, münir özkul, kaya volkan, yavuz selekman, ayşe emel mesçi, osman alyanak
Yapımcı Producer: ertem eğilmez, nahit ataman Yapım Production Co.: arzu film

▪ Doğum sırasında karısına kan ararken, aldığı bir emir üzerine akıl hastanesinden
kaçan bir deliyle (Süleyman Turan) peşine düşen bir polisin (Ekrem Bora) öyküsünü
anlatır bu film. Mesleğiyle vicdanı, toplumsal duyarlılıkla görev bilinci arasında
kalmış polisin sıkıntısına odaklanırken temposunu hiç düşürmeyen bu gerilimaksiyon filminin senaryosu Ertem Eğilmez ve Arzu Film’in emektar senaristlerinden
Sadık Şendil’e ait. Temel Gürsu’nun bu ilk yönetmenlik denemesinde, Kıbrıs olayları
zamanında tüm ailesi öldürüldüğü için bunalım yaşayan ve deli olduğu varsayılan
suçluyu canlandıran Süleyman Turan, en iyi performanslarından biriyle dikkat çekiyor.
▪ This is the story of a police officer who is on his way to find blood for his wife
in labour, but instead begins tracking down a disturbed man (Süleyman Turan)
who has escaped from the mental institution. A relentless thriller-action, this is
the directorial debut of Temel Gürsu, written by Sadık Şendil who is known as the
veteran screenwriter for Ertem Eğilmez and Arzu Film. The film, while focusing
on the dilemma of the police officer caught between his conscience and sense
of mission, shines with the brilliant performance of Süleyman Turan, who is
actually not disturbed but traumatised witnessing his family murdered during the
Cyprus unrest.

akbank galaları
akbank galas
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gizli kusur
INHERENT VICE
a 6 Pt. Mo. 21.30 | r 6 Pt. Mo. 21.30
f 7 Sa. Tu. 21.30
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour
148’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

tıkmayı planlamaktadır. Doc davayı
deştikçe işler daha da karmaşık bir hal
Senaryo Screenplay: paul thomas anderson alacaktır. Festivalde en son The Master
Özgün Yapıt Original Work: thomas pynchon ile izlediğimiz Anderson’ın önceki
Görüntü Yön. Director of Photography: robert filmlerinden oldukça farklı bir dokuya
sahip olan yeni filmi, kariyerinde bir
elswıt Kurgu Editing: leslıe jones Müzik
atılım niteliğinde. Güçlü oyuncu kadrosu
Music: jonny greenwood Oyuncular Cast:
ve saksafonculardan sörfçülere binbir
benıcıo del toro, josh brolın, joaquın
phoenıx, reese wıtherspoon, jena malone, çeşit karakterin geçit yaptığı Gizli Kusur,
Amerikan edebiyatının en esrarengiz
owen wılson, martın short, katherıne
yazarlarından Thomas Pynchon’ın aynı
waterston, joanna newson Yapımcı
adlı romanından uyarlandı.
Producer: joanne sellar, john lesher,
Yönetmen Director: paul thomas anderson

megan ellıson Yapım Production Co.:

▪ Paul Thomas Anderson’s highly
anticipated new film Inherent Vice, tells
Hakları Turkish Rights: warner bros., turkey the story of private eye Larry “Doc”
Sportello. When his ex-lady shows up
with a crazy story about her current
2014 los angeles Sinema Yazarları Birliği–
land developer boyfriend, he decides
En İyi Müzik Film Critics–Association
to investigate the case. The woman
Best Music Score | 2014 ulusal eleştiri
claims that the billionaire’s wife and
kurulu natıonal board of revıew (abd
her boyfriend will kidnap him to throw
usa) En İyi Uyarlama Senaryo Best Adapted
in a mental institution. As Doc further
Screenplay | 2014 bağımsız ruh ödülleri
dives into the case, things get ever more
ındependent spırıt Robert Altman Ödülü
Award | 2014 san francısco Sinema Yazarları complicated. Last seen at the Festival
with his film The Master, Anderson’s
Birliği– En İyi Uyarlama Senaryo Film Critics
new effort has a very different texture
Circle–Best Adapted Screenplay
compared to his previous films, and
signifies a leap in his career. With an
▪ Paul Thomas Anderson’ın merakla
A-class cast and a myriad of characters
beklenen yeni filmi Gizli Kusur, özel
from sax players to surfers, Inherent
dedektif Larry “Doc” Sportello’nun
Vice is adapted from a novel of the same
hikâyesini anlatıyor. Doc, eski kız
title by one of American literature’s
arkadaşının emlak zengini yeni
most mysteries figures, Thomas
sevgilisi hakkında bir komplodan
Pynchon.
haberdar olmuştur. Karısı ve karısının
sevgilisi adamı kaçırıp akıl hastanesine
warner bros. Dünya Hakları World Sales:

ıac fılms, ghoulardı fılm company Türkiye
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Frances Ha ile son yılların en çok
konuşulan bağımsızlarından birini yapan
Noah Baumbach, ilk kez Toronto Film
Festivali’nde görücüye çıkan yeni filminde
uzmanlık alanı olan insan ilişkilerini
merkeze alıyor.

tanrılarla konuşmalar
WORDS WITH GODS
a 8 Ça. We. 21.30 | r 8 Ça. We. 21.30
f 9 Pe. Th. 21.30
meksika, abd mexıco, usa / 2014 / DCP
Renkli Colour / 129’ / İspanyolca,
Portekizce, İngilizce, Japonca, İbranice,
Hintçe, Farsça, Urduca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Spanish, Portuguese, English,
Japanese, Hebrew, Hindi, Persian, Urdu;
English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: guıllermo arrıaga,
emır kusturıca, amos gıtaı, mıra naır,
warwıck thornton, hector babenco,
bahman ghobadı, hıdeo nakata,
álex de la ıglesıa
Kurgu Editing: roland galloıs, ıdê lacreta,
shımıt amın, nobuyukı takahashı,

yaptığı Tanrılarla Konuşmalar, inanç ve
inançsızlık üzerine bir zihin egzersizi.
Ateizmden Hinduizme, İslamdan
Budizme uzanan bir yelpazede her
yönetmen, kendi kültürüne yakın duran
inanç sistemi üzerinden bir hikâye
anlatıyor. Guillermo Arriega’nın fikir
babalığını yaptığı, 9 kısa filmden oluşan
bu projedeki yönetmenlerin isimleri
heyecan verici. Bahman Ghobadi, çektiği
bölümde Yılmaz Erdoğan bir kez daha
birlikte çalışma fırsatı buluyor.

saınt laurent
a 13 Pt. Mo. 21.30 | r 13 Pt. Mo. 21.30
f 19 Pz. Su. 21.30
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 150’ / Fransızca; Türkçe altyazılı

▪ A collaborative work between nine

directors from different countries and
belief systems, and based on a concept
Music: peter gabrıel Oyuncular Cast: yaël
abecassıs, masatoshı nagase, pepon nıeto, by Guillermo Arriega, Words with Gods
is a contemplative film about faith
emır kusturıca, damıan bıchır, yılmaz
and its lack thereof. From atheism to
erdoğan, chıco dıaz, mıranda tapsell,
Hinduism, from Islam to Buddhism,
ram kapoor Yapımcı Producer: alex garcía,
each director tells a story based on the
lucas akoskın, guıllermo arrıaga Yapım
belief system of their native culture.
Production Co.: bn fılms, arrıaga garcıa
Yılmaz Erdoğan once again gets the
produccıones Dünya Hakları World Sales:
chance to work with Bahman Ghobadi
pınball london ltd.
in this film which brings together one
▪ Farklı coğrafya ve inanç sistemlerinden of the most exciting list of directors
dokuz ünlü yönetmenin bir araya gelerek among short film anthologies.
von berlepsch, rıchard chew Müzik

whıle we’re young

Yönetmen Director: bertrand bonello
Senaryo Screenplay: bertrand bonello,
thomas bıdegaın Görüntü Yön. Director of
Photography: josée deshaıes Kurgu Editing:
fabrıce rouaud Müzik Music: bertrand
bonello Oyuncular Cast: gaspard ullıel,
jérémıe rénıer, louıs garrel, léa seydoux,
amıra casar, aymelıne valade, helmut
cınéma, europacorp, orange studıo, arte
france cınema, scope pıctures Dünya
Hakları World Sales: europacorp Türkiye
Hakları Turkish Rights: kurmaca fılms
2015 césar ödülleri awards En İyi Kostüm
Best Costume Design | 2015 lumıères En İyi
Erkek Oyuncu Best Actor (g. ullıel)

a 4 Ct. Sa. 21.30 r 4 Ct. Sa. 21.30
f 6 Pt. Mo. 19.00
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour / 94’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
▪ Josh ve Cornelia çocukları olmayan,
New York’lu bir çifttir. Dostları çocuk
sahibi olup onlardan uzaklaşmaya
Yön. Director of Photography: sam levy Kurgu
başlayınca, hipster bir çift olan Jamie
Editing: jennıfer lame Müzik Music: james
ve Darby ile yakınlaşmaya başlarlar.
murphy Oyuncular Cast: ben stıller, naomı
Kendilerinden daha genç insanlarla
watts, adam drıver, amanda seyfrıed,
vakit geçirdikçe, hep aradıkları hayat
charles grodın Yapımcı Producer: scott
enerjilerine yeniden kavuşurlar; bu
rudın, noah baumbach, lıla yacoub, elı
bush Yapım Production Co.: ıacf Dünya Hakları insanların zannettikleri kadar güvenilir
olmadığını anladıklarında ise büyük
World Sales: fılmnatıon entertaınment
bir şüpheye kapılırlar. Bir önceki filmi
Türkiye Hakları Turkish Rights: pınema
Yönetmen Director: noah baumbach

anlatım tercih ediyor. Konusuna uygun
şekilde göz alıcı bir görselliğe sahip olan
film, ünlü modacıya sadece bir moda
tasarımcısı değil, bir sanatçı olarak
yaklaşıyor. Oyuncu kadrosundaki ünlü
yeni nesil Fransız oyuncuların cazibesi
bir yana, Saint Laurent’ın yaşlılığını
canlandıran Helmut Berger’e özellikle
dikkat!

berger Yapım Production Co.: mandarın

|

Senaryo Screenplay: noah baumbach Görüntü

energised by hanging out with the
younger generation, but they become
suspicious when they realise that these
people are not as trustworthy as they
thought initially. Noah Baumbach, who
directed one of the most talked about
independent films in recent years with
Frances Ha, puts his expertise in human
relations in the center of his new film
which had its premiere at Toronto Film
Festival.

French; Turkish s.t.

ısabelle ıngold, pablo blanco, svetolık
mıca zajc, bahman ghobadı, franzıska

▪ Josh and Cornelia are a childless
New York couple. When their friends
start to have kids and grow away, they
befriend Jamie and Darby, a young
hipster couple. The couple starts feeling
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▪ Cannes’da Altın Palmiye için yarışan
ve on bir dalda César’a aday gösterilen
bu Bertrand Bonello filmi alışılmış bir
biyografi değil... Yönetmen, moda devi
Yves Saint Laurent’ın hayatını çizgisel bir
hikâye şeklinde perdeye taşımaktansa,
zamanda ileri ve geri giderek serbest bir

▪ Bertrand Bonello’s film, which
competed for Palm D’or at Cannes and
received 11 nominations at the Césars,
is not a usual biography. Bonello
prefers a free-floating narrative that
moves back and forth in time instead of
a linear story as he brings fashion titan
Yves Saint Laurent’s life to the silver
screen. The film, which has an eyecatching visual aesthetic that matches
its subject, approaches Saint Laurent
not just as a designer but also an artist.
In addition to the allure of celebrities
in the cast, Helmut Berger is especially
noteworthy as older Saint Laurent.
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a most vıolent year
a 5 Pz. Su. 21.30 | r 5 Pz. Su. 21.30
r 19 Pz. Su. 21.30
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour
124’ / İngilizce, İspanyolca; Türkçe altyazılı
English, Spanish; Turkish s.t.
Yönetmen Director: j.c. chandor
Senaryo Screenplay: j.c. chandor Görüntü
Yön. Director of Photography: bradford
young Kurgu Editing: ron patane Müzik
Music: alex ebert Oyuncular Cast: jessıca
chastaın, oscar ısaac, albert brooks,

Violent Year, Abel’in kapitalizme ayak
uydurma hikâyesini anlatıyor. Finans
dünyasında geçen gerilim Margin Call /
Oyunun Sonu’nun yönetmeni J.C.
Chandor’un bu son filminde başroldeki
Oscar Isaac’i Sen Şarkılarını Söyle’deki
basiretsiz müzisyen rolünden hatırlıyoruz.

davıd oyelowo, alessandro nıvola, elyes
gabel, catalına sandıno moreno Yapımcı
Producer: j.c. chandor, anna gerb, neal
dodson Yapım Production Co.: washıngton
square fılms, before the door pıctures
Türkiye Hakları Turkish Rights: pınema

▪ Yıl 1981. Göçmen Abel Morales, ABD’yi

ayakta tutan yüzlerce sermayedardan
biri. Güzel bir eşi, büyük bir evi ve
sadık çalışanları var. Ancak “şiddet”,
kapitalizmin can damarı olan serbest
piyasayı etkisi altına almış durumda; kâr
peşinde koşan kodamanların arasında
büyük bir rekabet mevcut. Hırsızlar
kamyonlara saldırıyor; çalışanların hayatı
tehdit altında. Abel, acilen bir önlem
alması gerektiğinin farkında. A Most

▪ The year is 1981. The immigrant
Abel Morales is one of the thousands of
investors that keep United States afloat.
He has a beautiful wife, a big house and
loyal employees. However, “violence”
has the free market in its grip. There
is relentless competition between
tycoons who constantly chase profits.
Thieves attack trucks, employees are
under life threat. Abel knows he has
to take measure fast. A Most Violent
Year is Abel’s struggle to keep up with
capitalism. The director J.C. Chandor
had attracted fame with his financial
thriller Margin Call, while the lead actor
Oscar Isaac had played the hapless
musician in Inside Llewyn Davis.

çöplük
TRASH
a 17 Cu. Fr. 21.30 | r 17 Cu. Fr. 21.30
f 19 Pz. Su. 19.00
ingiltere, brezilya unıted kıngdom,
brazıl / 2014 / DCP / Renkli Colour /
113’ / İngilizce, Portekizce; Türkçe altyazılı
English, Portuguese; Turkish s.t.

berlınck, andrea barata rıbeıro, fernando
meırelles Yapım Production Co.: workıng

Yönetmen Director: stephen daldry

tıtle fılms, o2 fılmes, peapıe fılms Dünya

Senaryo Screenplay: rıchard curtıs Özgün

Hakları World Sales: unıversal pıctures

Yapıt Original Work: andy mullıgan Görüntü

Türkiye Hakları Turkish Rights: uıp türkiye

Yön. Director of Photography: adrıano
goldman Kurgu Editing: ellıot graham

2014 roma En İyi Film Best Film

Müzik Music: antonıo pınto Oyuncular Cast:
selton mello, wagner moura, rooney

▪ Billy Elliot, The Hours / Saatler ve

mara, martın sheen, nelson xavıer, josé

The Reader / Okuyucu gibi filmleriyle
hem eleştirmenlerin hem de seyircinin
gözdelerinden biri olan ve üç kez Oscar’a
aday gösterilen Stephen Daldry, yeni

dumont, rıckson tevıs, eduardo luıs,
gabrıel weınsteın Yapımcı Producer: tım
bevan, erıc fellner, krıs thykıer, bel

filminde kamerasını Brezilya’nın arka
sokaklarında gezdiriyor ve çöplükte bir
cüzdan bulan üç çocuk ile cüzdanın
içindekiler yüzünden başlarına gelen
olayları anlatıyor. Yan rollerde deneyimli
oyuncuların sürpriz yaptığı filmde,
eğlenceli bir serüven filmi atmosferi
altında, favelalardaki acımasız yaşamı
çocukların gözünden anlatan sıkı bir suç
filmi var.
▪ Stephen Daldry, a three-time
Academy award nominee and a
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favourite of critics and audiences
alike with such films as Billy Elliott,
The Hours, and The Reader, takes his
camera to the backstreets of Brazil in
his new film Trash. The film focuses
on three kids who find a wallet while
picking through litter, and tells the story
of what happens to them afterwards.
With celebrated actors in cameo parts,
Trash has an unexpected crime thriller
material beneath the surface of its fun
adventure that reveals the real life in
favelas through the eyes of children.

aşkın dili
GEMMA BOVERY
a 15 Ça. We. 21.30 | r 15 Ça. We. 21.30
f 19 Pz. Su. 11.00
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 99’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: anne fontaıne
Senaryo Screenplay: anne fontaıne,
pascal bonıtzer Görüntü Yön. Director
of Photography: chrıstophe beaucarne
Kurgu Editing: annette dutertre Müzik
Music: bruno coulaıs Oyuncular Cast:
gemma arterton, fabrıce luchını, jason

çift ona elbette en sevdiği romanı
anımsatır. Martin, Madame Bovary’den
yaptığı alıntılar aracılığıyla komşularının
yaşantısına müdahale etmekten kendini
alamaz. Anne Fontaine’in yeni filmi
özellikle İngiliz sinemasının en revaçtaki
oyuncularından Gemma Arterton’ın baş
döndürücü güzelliğiyle ilgi topladı.

flemyng, nıels schneıder, mel raıdo, elsa

▪ Adapted from the comic book of the
same title by Posy Simmonds, Gemma
Bovery is a comedy-drama in which real
Production Co.: albertıne productıons,
cıne@, gaumont Dünya Hakları World Sales: life and literature intertwine. Martin
Joubert is a literature aficionado who
gaumont Türkiye Hakları Turkish Rights:
is an avid fan of Madame Bovary. His
fabula fılms
uneventful life in a small town in
Normandy gets a jolt with the arrival of
▪ Posy Simmonds’ın aynı adlı resimli
his new neighbors. This British couple,
romanından uyarlanan Gemma Bovery,
Gemma and Charles Bovery, reminds
gerçek hayat ve edebiyatın iç içe geçtiği
him of his favourite novel. Martin
bir komedi drama. Bir edebiyat tutkunu
can’t help himself about interfering
olan ama özellikle de Flaubert’in
in his neighbors’ lives with quotes
Madame Bovary’sine bayılan Martin
from Madame Bovary. Anne Fontaine’s
Joubert’in Normandiya’da küçük bir
new film is notable for the fine acting
kasabadaki heyecansız hayatı, yeni
of its castand Gemma Arterton’s
komşuları sayesinde renklenir. Gemma
mesmerizing beauty.
ve Charles Bovery adındaki bu İngiliz
zylbersteın Yapımcı Producer: matthıeu
tarot, phılıppe carcassonne Yapım
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45 yıl
45 YEARS
a 7 Sa. Tu. 21.30 | r 7 Sa. Tu. 21.30
f 8 Ça. We. 21.30
ingiltere uk / 2015 / DCP / Renkli Colour
93’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: andrew haıgh
Senaryo Screenplay: andrew haıgh Özgün
Yapıt Original Work: davıd constantıne
Görüntü Yön. Director of Photography: lol
crawley Kurgu Editing: jonathan alberts
Oyuncular Cast: charlotte ramplıng,
tom courtenay, geraldıne james, dolly
wells, davıd sıbley, sam alexander,

50 yıl önce kaybolan ilk aşkının hiç
bozulmamış cesedi buzlar altında
bulunmuştur. Geçmişin can sıkıcı
muhasebesi şimdi başlayacaktır. Bol
ödüllü Weekend / Haftasonu ile dikkatleri
çeken yönetmen Andrew Haigh, çoğu
kez Bergman’la karşılaştırılan bir tarz
izleyerek evliliğin karanlık taraflarını
anlatıyor.

ve 8 Kasım 1939 tarihinde Hitler olay
mahallinden erken ayrıldı. Yaklaşan
tehlikeyi hemen herkesten önce gören,
başka insanlar sus pus beklerken ya da
verilen emirleri yerine getirirken harekete
geçen bu adam kimdi? Diğer insanların
görmezden geldiği bir şeyi görmüştü
ama neyi? Bundan önce Düşüş’le Nazi
diktatörlüğünün son günlerini perdeye
aktaran Oliver Hirschbiegel bu filmde,
imkânsızı başarmaya çalışan, bunu
başaramayan ama gene de tarih yazan
bir direnişçinin çok şaşırtıcı bir portresini
çiziyor.
▪ Georg Elser could have changed
world history and saved millions
of human lives if only he had had
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13 more minutes. With 13 more
minutes, his bomb would have torn
apart Adolf Hitler. But this was not to
be, and on 8 November 1939, Hitler
left the scene earlier than expected.
Who was this man who recognized
the danger sooner than many others,
who took action when everybody
else meekly followed orders or kept
silent? What did he see that the others
ignored? Acclaimed director Oliver
Hirschbiegel, who already traced the
final days of the Nazi dictatorship in
Downfall, paints a stunning, portrait
of the resistance fighter who tried
to realise the impossible, failed, but
made history.

rıchard cunnıngham, rufus wrıght

▪ Kate and Geoff is a couple about to
celebrate the 45th anniversary of their
marriage. They are in the autumn of
World Sales: the match factory Türkiye
their lives and complacently happy
Hakları Turkish Rights: bir film
together. There is nothing that could
go wrong with their lives or at least
2015 berlın En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek
that’s what they think. But, a letter
Oyuncu Best Actress (c. ramplıng), Best
from Switzerland will complicate their
Actor (t. courtenay)
relationship: the body of Geoff’s first
love has been discovered, frozen and
▪ Evliliklerinin 45. yılını kutlamak üzere
preserved in the ice. The news leads to
olan bir çift: Kate ve Geoﬀ. Hayatlarının
a disturbing confrontation of the past.
son baharındalar ve kendi başlarına
mutlu olmaya alışmışlar. Ters gidebilecek Andrew Haigh, who won recognition
and multiple awards with Weekend,
hiçbir şey yok ya da onlar öyle sanıyor.
adopts a Bergmanesque perspective to
Oysa İsviçre’den gelen haber ilişkilerini
examines the dark side of a marriage.
karmaşık bir hale sokacaktır: Geoﬀ’in
Yapımcı Producer: trıstan golıgher Yapım
Production Co.: the bureau Dünya Hakları

f 18 Ct. Sa. 19.00
almanya germany / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 110’ / Almanca; Türkçe altyazılı
schündler, fred breınersdorfer Yapım
Production Co.: lucky bırd pıctures gmbh
Yönetmen Director: olıver hırschbıegel

Dünya Hakları World Sales: beta cınema

Senaryo Screenplay: fred breınersdorfer,

gmbh Türkiye Hakları Turkish Rights: fabula

léonıe-claıre breınersdorfer Görüntü Yön.

fılms

Director of Photography: judıth kaufmann

chrıstıan frıedel, katharına schüttler,
burghart klaussner, johann von
bülow, felıx eıtner, davıd zımmerschıed
Yapımcı Producer: borıs ausserer, olıver

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

zorlu yaşamdan bezmiş üç kadını Iowa’ya
geri götüren başına buyruk Mary Bee
Senaryo Screenplay: tommy lee jones, kıeran Cuddy ile yanına aldığı serseri George
Briggs’in tehlike dolu Nebraska çölleri
fıtzgerald, wesley olıver Görüntü Yön.
boyunca yaptığı yolculuğu izliyoruz.
Director of Photography: rodrıgo prıeto
Kurgu Editing: roberto sılvı, larry madaras Mary Bee’yi oynayan Hilary Swank’ın film
için “feminist bir Western” dediğini de
Müzik Music: marco beltramı Oyuncular
hatırlatalım.
Cast: tommy lee jones, hılary swank,
Yönetmen Director: tommy lee jones

▪ “Don’t call my new film a western,”
says Tommy Lee Jones for The
Homesman, which he directs and
besson, mıchael fıtzgerald, tommy lee
co-stars in. Starring an A-list cast,
jones, brıan kennedy Yapım Production
Homesman premiered at Cannes, and
Co.: ıthaca pıctures, tommy lee jones
depicts the harsh and difficult life of
productıon, europacorp Dünya Hakları
early settlers of the American Midwest
World Sales: europacorp
in the 1850s. The Homesman tells the
story of three women who are fed up
▪ Hem yönetmenliğini hem de
başrollerinden birini üstlendiği Yolcu için with the pioneer life, transported back
Tommy Lee Jones, “Yeni filmime Western to Iowa. Their guides and guards across
demeyin” diyor. Hollywood’un en gözde perilous Nebraska territories are the
independent-minded Mary Bee Cuddy
oyuncularından oluşan kadrosuyla
and low-life drifter George Briggs.
Cannes’da prömiyerini gerçekleştiren
Hilary Swank who plays Mary Bee
Yolcu, 1850’lerde Amerika’nın
ortabatısındaki öncü yerleşimcilerin zorlu Cuddy describes the film as a “feminist
western”.
yaşam koşullarını anlatıyor. Filmde, bu
Producer: peter brant, brıan kennedy, luc

a 12 Pz. Su. 21.30 | r 12 Pz. Su. 21.30

Music: davıd holmes Oyuncular Cast:

a 9 Pe. Th. 21.30 | r 9 Pe. Th. 21.30
f 10 Cu. Fr. 21.30

otto, sonja rıchter, john lıthgow Yapımcı

ELSER
13 MINUTES

Kurgu Editing: alexander dıttner Müzik

THE HOMESMAN

meryl streep, grace gummer, mıranda

hitler’e suikast

German; Turkish s.t.

yolcu

▪ Eğer Georg Elser’in 13 dakikası
daha olsaydı, dünyanın tarihi değişir,
milyonlarca insan canından olmazdı.
13 dakikası daha olsaydı, Elser’in
yerleştirdiği bomba Adolf Hitler’i
havaya uçuracaktı. Ama bu olmadı
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daha sinema yapmasına engel olmaya
çabalayan ülkesiyle hesaplaşırken, bir
toplumu anlatması için başrolü taksiye
veriyor.

yeni kız arkadaşım
UNE NOUVELLE AMIE
THE NEW GIRLFRIEND
a 11 Ct. Sa. 21.30 | r 11 Ct. Sa. 21.30

▪ A yellow taxicab is travelling through
the vibrant and colourful streets of
Tehran. The passengers who take
the cab are conversing with director

f 18 Ct. Sa. 11.00
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 107’ / Fransızca; Türkçe altyazılı
French; Turkish s.t.
Yönetmen Director: françoıs ozon
Senaryo Screenplay: françoıs ozon Görüntü
Yön. Director of Photography: pascal martı
Kurgu Editing: laure gardette Müzik
Music: phılıppe rombı Oyuncular Cast:
romaın durıs, anaïs demoustıer, raphaël

Britanya dedektif edebiyatının buzdan
kraliçesi Ruth Rendell’in aynı adlı
öyküsünden serbestçe uyarlanan Yeni Kız
Arkadaşım, erillik ve dişillik etiketleri ve
rolleri, dönüşüm, arzu ve cinsellik gibi
konularda sorular sorarken aynı zamanda
karakterlerinin burjuva cilalarını kazıyan
oyunbaz bir melodram.
▪ Claire and Laura… Two women,

childhood friends, inseparable... When
Laura falls seriously ill, she makes her
mor film
best friend Claire promise that she will
take care of her baby and her husband,
2015 jacques prévert ödülleri awards
David. Upon Laura’s death, Claire
En İyi Uyarlama Senaryo Best Adapted
decides to visit David and the baby,
Screenplay | 2014 san sebastıan Sebastiane
but a tremendous surprise awaits her.
Ödülü Award | 2014 st. petersburg İzleyici
Loosely adapted from the short story of
Ödülü Audience Award
the same name by Ruth Rendell, the icy
▪ Claire ile Laura... İki kadın, iki çocukluk master of British detective fiction, The
New Girlfriend is a playful melodrama
arkadaşı, etle tırnak gibi... Laura ağır bir
that calls into question the labels and
hastalığa tutulunca, en yakın arkadaşı
Claire’den bebeğine ve kocası David’e göz roles of masculinity and femininity,
transformation, desire and sexuality,
kulak olacağına dair söz alır. Laura’nın
while scratching off the bourgeois
ölümü üzerine Claire, David ve bebeği
facades of its characters.
ziyaret etmeye karar verir, ancak evde
muazzam bir sürpriz onu beklemektedir.
dıstrıbutıon Türkiye Hakları Turkish Rights:

taksi
TAXI
a 16 Pe. Th. 21.30 | r 16 Pe. Th. 21.30
f 19 Pz. Su. 13.30
iran ıran / 2015 / DCP / Renkli Colour
82’ / Farsça; Türkçe altyazılı Persian;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: jafar panahı
Senaryo Screenplay: jafar panahı Oyuncular
Cast: jafar panahı Yapımcı Producer: jafar
panahı Yapım Production Co.: jafar panahı
fılm productıon Dünya Hakları World Sales:
celluloıd dreams Türkiye Hakları Turkish
Rights: mor film
2015 berlın Altın Ayı Golden Bear

Jafar Panahi, who is behind the wheel
himself, about different fields of life.
Panahi strolls through different layers
of the Iranian society in his new
film. The director who says “I’m a
filmmaker. I can’t do anything else,” is
casting a cab to tell the story of a society
in a country where he is repeatedly
precluded from making films.

onur
PRIDE
a 10 Cu. Fr. 21.30 | r 10 Cu. Fr. 21.30
f 11 Ct. Sa. 21.30
ingiltere unıted kıngdom / 2014 / DCP
Renkli Colour / 120’ / İngilizce; Türkçe

personnaz Yapım Production Co.: mandarın
cınema Dünya Hakları World Sales: fılms
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▪ Sarı bir taksi Tahran’ın canlı ve renkli
caddelerini dolaşmaktadır. İnip binen
farklı yolcular bizzat taksiyi kullanan
Jafar Panahi ile söyleşmekte ve hayatın
her alanında fikirlerini ifade etmektedir.
Panahi bu yeni filminde kendisini de
içine katarak İran toplumunun sosyal
katmanları arasında geziniyor. “Ben bir
sinemacıyım. Sinemadan başka hiçbir
şey yapamam” diyen yönetmen bir kez

altyazılı English; Turkish s.t.

grev ilan etmiş durumda. Yeterince
kazanç sağlamadığını düşündüğü
maden ocaklarını kapatma kararı almış
Senaryo Screenplay: stephen beresford
muhafazakâr Thatcher hükümeti ise
Görüntü Yön. Director of Photography: tat
radclıffe Kurgu Editing: melanıe ann olıver grevdeki madencilere tüm gücüyle
saldırmakta. Bu dönemde madencilerle
Müzik Music: chrıstopher nıghtıngale
aynı taraflara (Thatcher, polis ve hükümet
Oyuncular Cast: bıll nıghy, ımelda
staunton, domınıc west, paddy consıdıne, yanlısı basına) karşı mücadele ettiklerinin
farkına varan Londralı bir grup aktivist
george mackay Yapımcı Producer: davıd
lezbiyen ve gey, madenciler için yardım
lıvıngstone Yapım Production Co.: pathé
parası toplamaya karar verir ve böylece
ınternatıonal Dünya Hakları World Sales:
pathé ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish tarihe geçecek bir dayanışma öyküsü
yazılmaya başlanır.
Rights: bir film
Yönetmen Director: matthew warchus

▪ The year is 1984… National Union
of Mine Workers is on a general strike
across Britain. Thatcher’s cabinet is
cannes Kuir Palmiye Queer Palm | 2014
britanya bağımsız sinema ödülleri brıtısh forcefully attacking the miners on strike
ındependent fılm awards En İyi Film, En İyi after deciding to shut down the mines
that they deem unprofitable. A LondonYardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın
Oyuncu Best Film, Best Supporting Actor, Best based gay and lesbian activist group who
Supporting Actress | 2014 flandres (ghent) realizes that they are fighting against the
same power hubs–Thatcher, police force
İzleyici Ödülü Audience Award
and the biased media–as the miners,
decides to raise money for them, and the
▪ Yıl 1984... Ulusal Maden İşçileri
story of a historical solidarity begins.
Sendikası, Birleşik Krallık genelinde
2015 bafta En İyi İlk Film (Senaryo-Yapım)

Outstanding Debut (Writer-Producer) | 2014
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akbank galaları
akbank galas

her şey güzel olacak
EVERY THING WILL BE FINE
a 18 Ct. Sa. 21.30 | f 18 Ct. Sa. 21.30
f 19 Pz. Su. 16.00
almanya, kanada, fransa, isveç, norveç
germany, canada, france, sweden,
norway / 2015 / 3D / Renkli Colour / 118’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. için, hepimiz için, yepyeni bir şey ve

umarım bu heyecanımızı izleyicilere de
aktarabiliriz.” Wenders’in Juliano Ribeiro
Senaryo Screenplay: bjørn olaf johannessen Salgado ile ortaklaşa yönettiği, Oscar
Görüntü Yön. Director of Photography: benoît adayı belgeseli Toprağın Tuzu da festivalde
gösteriliyor. Yönetmenin 70. yaşını da bu
debıe Kurgu Editing: tonı froschhammer
vesileyle kutlayalım.
Müzik Music: alexandre desplat Oyuncular
Yönetmen Director: wım wenders

Cast: james franco, charlotte gaınsbourg,
rachel mcadams, marıe-josée croze, robert ▪ Given the Honorary Bear of the

Berlinale, Wim Wenders’ 3D which
was screened out of competition at
the Berlinale tells the story of author
Production Co.: neue road movıes Dünya
Thomas who causes a deadly car crash
Hakları World Sales: hanway fılms
and examines its traumatic events for
12 years on. “It’s exciting to do a drama
▪ Berlin’de Onursal Altın Ayı ile
in 3D! It is all new for me, for us, and
ödüllendirilen Wim Wenders’in Berlin
Film Festivali’nde yarışma dışı gösterilen hopefully that excitement will translate
3 boyutlu filmi, ölümlü bir trafik kazasına to the viewer as well,” says Wenders
neden olan ve 12 yıl boyunca bu kazanın about his latest. Wenders’ Oscar
kendi üzerinde yarattığı travmatik etkileri nominee documentary The Salt of the
inceleyen bir yazarın hikâyesini anlatıyor. Earth which he co-directed with Juliano
Ribeiro Salgado will also be screened at
Filmi hakkında Wenders şöyle diyor:
the festival. And by this occasion, happy
“Tek diyebileceğim, 3 boyutlu dram
70th birthday to the master director!
filmi yapmak çok heyecan verici! Benim
naylor, patrıck bauchau, peter stormare

Yapımcı Producer: gıan-pıero rıngel Yapım

USTALAR
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Hâlâ formda, hâlâ dünya sinemasına yön vermeyi
sürdüren, yıllara meydan okuyan, örnek alınan,
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, who still keep
getting awards and are looked up to, will be
presented in this section.
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sonu için bir araya getiriyor. Kalabalığın
içinde, hastalığı daha da kötüleşmeden
ölmeye karar veren Esther ve onun bu
kararına saygı duymak zorunda kalan aile
üyeleri var. Bu çarpıcı aile dramı, yaşam,
sevgi ve ölüm üzerine bir kez daha akıl
yürüten Bille August’un son dönemindeki
en iyi işlerinden biri olarak kabul ediliyor.

güzelliğin hanedanlığı
LE RÈGNE DE LA BEAUTÉ
AN EYE FOR BEAUTY
f 5 Pz. Su. 11.00 | b 7 Sa. Tu. 16.00
r 8 Ça. We. 13.30
kanada canada / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 102’ / Fransızca, İngilizce; Türkçe
altyazılı French, English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: denys arcand
Senaryo Screenplay: denys arcand Görüntü
Yön. Director of Photography: nathalıe
molıavko-vısotzky Kurgu Editing: ısabelle
dedıeu Müzik Music: pıerre-phılıppe côté
Oyuncular Cast: érıc bruneau, mélanıe

bir hayat süren bir mimar hakkında.
Gösterişli bir eve sahip, güzel bir kadınla
evli ve yakışıklı Luc’un tek sorunu her
daim “daha fazlasını istemek”. Arcand
bu filminde Kanada’nın sosyal yapısına
dair önemli sözler sarf ederken, başrol
oyuncusu Éric Bruneau da harika bir
performans çıkarıyor.

place during a weekend when three
generations of a family gets together.
The group consists of the matriarch
Esther who wants to off herself before
her disease progresses any further, and
the family members who are stuck with
respecting her decision. In this striking
family drama, which is considered as
one of his recent best, Bille August once
again contemplates on life, love, and
▪ Prominent Danish director Bille
August’s hit at last year’s San Sebastian death.
Film Festival, Silent Heart takes

charlıe’nin ülkesi
CHARLIE’S COUNTRY
b 9 Pe. Th. 11.00 | r2 17 Cu. Fr. 19.00
a 18 Ct. Sa. 16.00

thıerry, melanıe merkosky, marıe-josée
croze, mathıeu quesnel, mıchel forget,

▪ Seven years after his Best Film in

A Foreign Language Oscar win for
Les Invasions barbares / The Barbarian
Invasions, Denys Arcand is back
robert, danıel louıs Yapım Production Co.:
with his latest film, which follows an
cınémagınaıre Dünya Hakları World Sales:
sévılle ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish architect who leads a life of comfort
economically and socially. With an
Rights: bir film
ostentatious house and a beautiful wife,
the only problem handsome Luc has is
▪ 2003 Filmekimi’nde izlediğimiz Les
“always wanting more.” While Denys
Invasions barbares / Barbarların İstilası
Arcand makes vital statements about
ile Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını
the social structure of Canada, the lead
kucaklayan Denys Arcand’ın yedi yıllık
actor Éric Bruneau gives a stand-out
bir aradan sonra sinemaya dönmesine
performance.
vesile olan bu son filmi, hem ekonomik
hem de sosyal anlamda oldukça rahat
genevıève boıvın-roussy, magalıe

avustralya australıa / 2014 / DCP

lépıne-blondeau Yapımcı Producer: denıse

Renkli Colour / 108’ / Aborijin dili,
İngilizce; İngilizce, Türkçe altyazılı
Aboriginal, English; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: rolf de heer
Senaryo Screenplay: davıd gulpılıl, rolf de
heer Görüntü Yön. Director of Photography:
ıan jones Kurgu Editing: graham tardıf
Müzik Music: tanıa nehme Oyuncular Cast:
davıd gulpılıl, peter djıgırr, luke ford,
jennıfer budukpuduk, peter mınygululu
Yapımcı Producer: rolf de heer, nıls erık

▪ Two of the titans of Australian
cinema, director Rolf de Heer and
Aboriginal actor David Gulpilil
recount a journey from tragedy to
2014 cannes En İyi Erkek Oyuncu–Belirli Bir
triumph in this semi-autobiographical
Bakış Best Actor–Un certain regard
drama. Living in a remote Aboriginal
(d. gulpılıl) | 2014 adelaıde İzleyici Ödülü
community in the northern part of
Audience Award | 2015 avustralya sinema
Australia, Charlie is a warrior past his
akademisi australıan academy of cınema
prime. As the government increases
En İyi Erkek Oyuncu Best Lead Actor
its stranglehold over the community’s
traditional way of life, Charlie becomes
▪ Bu yarı otobiyografik dramda
lost between two cultures. Finally
Avustralya sinemasının iki devi,
fed up when his gun and spear are
yönetmen Rolf de Heer ve Aborijin
oyuncu David Gulpilil, trajediyle başlayan confiscated, Charlie heads into the
wild on his own, to live the old way.
bir yolculuk öyküsünü zafere çeviriyor.
However, life has changed since the
Avustralya’nın kuzeyinde, gözden uzak
old ways... Director Rolf de Heer is
bir Aborijin topluluğunda yaşayan
Charlie, eski parlak günleri geride kalmış this year’s Golden Tulip International
Competition jury president.
bir savaşçıdır. Devlet bu topluluğun
World Sales: vısıt fılms

sessiz kalp
STILLE HJERTE
SILENT HEART
f 4 Ct. Sa. 11.00 | r2 7 Sa. Tu. 21.30
a 8 Ça. We. 13.30
danimarka denmark / 2014 / DCP
Renkli Colour / 98’ / Danca; İngilizce,
Türkçe altyazılı Danish; English,

levelk Kaynak Print Source: danısh fılm

Turkish s.t.

ınstıtute

Yönetmen Director: bılle august

2014 san sebastıan En İyi Kadın Oyuncu Best

Senaryo Screenplay: chrıstıan torpe

Actress (p. steen) | 2014 robert festıval

Görüntü Yön. Director of Photography: dırk

(kopenhag copenhagen) En İyi Yardımcı

brüel Kurgu Editing: anne østerud, janus

Kadın Oyuncu Best Supporting Actress

bılleskov jansen Müzik Music: annette

(d. curcic)

focks Oyuncular Cast: ghıta nørby, morten

▪ Danimarka’dan çıkan en önemli

jens albınus, pılou asbæk, vıgga bro, oskar yönetmenlerden Bille August’un
sælan halskov Yapımcı Producer: jesper
morthorst Yapım Production Co.: sf fılm
productıon aps Dünya Hakları World Sales:

prömiyerini yaptığı San Sebastian Film
Festivali’nde parlayan son filmi Sessiz
Kalp, üç kuşak aile bireylerini bir hafta

geleneksel yaşam tarzını değiştirmeye
uğraştıkça, o da iki kültür arasında
yitip gider. Bardağı taşıran son damla,
tabancasıyla mızrağına el koymaları
olacaktır. Bu noktadan sonra Charlie
başını alıp doğaya kaçar; eski usul, bildiği
gibi yaşayacaktır. Ancak, artık hiçbir
şey eskiden, onun bildiği gibi değildir...
Yönetmen Rolf de Heer, bu yıl Altın Lale
Uluslararsı Yarışma jüri başkanı.

nıelsen, peter djıgırr Yapım Production Co.:
vertıgo productıons pty ltd. Dünya Hakları

grunwald, paprıka steen, danıca curcıc,
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bir ülkede olmanın verdiği hazlar ve
tehlikeler karşısında haliyle müthiş bir
heyecana kapılıyor. Bu duruma bir de
beklenmedik bir cinsel arzu da ekleniyor.
Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde
yarışan filmde, bu yaratıcı dâhinin tutku
dolu bir aşk, cinsellik ve ölüm karşısında
yaşadığı arzu ve korkuları izliyoruz.

küçük serseri
P’TIT QUINQUIN
LI’L QUINQUIN
b 4 Ct. Sa. 21.30 | fkm 12 Pz. Su. 11.00
r2 14 Sa. Tu. 21.30
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 200’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: bruno dumont
Senaryo Screenplay: bruno dumont Görüntü
Yön. Director of Photography: guıllaume
deffontaınes Kurgu Editing: bruno
dumont, basıle belkhırı Oyuncular Cast:
alane delhaye, lucy caron, bernard

övgüye ve festival turlarına doymuyor...
Fransa’nın kuzeyindeki bir kasabada,
ineklerin içlerinde insan organları
bulunması sayesinde ortaya çıkan bir
dizi garip cinayetin araştırılmasını konu
alan Küçük Serseri, Dumont’un meşhur
İnsanlık’ı ile İkiz Tepeler’in kara komedi
tarzında garip bir karışımı gibi...

▪ Artist, painter, director, thinker, film
pioneer Peter Greenaway captures his
all-time cinema idol, Sergei Eisenstein,
at the peak of his self-realisation and

▪ Named as the best film of 2014

a 12 Pz. Su. 13.30

sexual awakening. Set in Mexico,
the film follows Eisenstein’s travel
to Guanajuato in 1931 following the
success of Battleship Potemkin to direct a
film. Once there, he gets into difficulties
with the production, and at the same
time is overwhelmed by the joys and
threats of being in a foreign land, and by
an unexpected sexual desire. Competing
at the Berlinale, Greenaway’s film
explores the mind of a creative genius
facing the desires and fears of love, sex,
and death through passionate days.

ned rıfle
r 5 Pz. Su. 11.00 | f 9 Pe. Th. 13.30

pruvost, phılıppe jore Yapımcı Producer:
jean bréhat, murıel merlın Yapım

127

by the famed French film periodical
Cahiers du Cinéma, L’il Quinquin is
actually a mini-series directed by Bruno
sales
Dumont for the TV channel ARTE. The
2014 sao paulo Sinema Yazarları Ödülü–Onur film, which debuted at the Directors’
Mansiyonu Critics Award–Honorable Mention Fortnight section of Cannes 2014
ahead of its TV premiere, has been
▪ Ünlü Fransız sinema dergisi Cahiers du continuously showered in praise and
cinéma’nın geçen yılın en iyi filmi seçtiği touring festivals since then. Centering
Küçük Serseri, aslında Bruno Dumont’un on an investigation regarding human
remains found stuffed in a dead cow
ARTE kanalı için çektiği bir mini dizi;
L’il Quinquin is like a strange hybrid
fakat televizyon prömiyeri öncesinde,
of the Twin Peaks and Dumont’s own
Cannes’da Yönetmenlerin 15 Günü
Humanite filmed as a noir comedy.
bölümünde gösterilmesinden bu yana
Production Co.: 3b productıons Dünya

Hakları World Sales: ndm ınternatıonal

abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour / 85’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: hal hartley
Senaryo Screenplay: hal hartley Görüntü
Yön. Director of Photography: vladımır
subotıc Kurgu Editing: kyle gılman Müzik
Music: hal hartley Oyuncular Cast: lıam
aıken, aubrey plaza, martın donovan,
parker posey, thomas jay ryan, james
urbanıak Yapımcı Producer: hal hartley,
matthew myers Yapım Production Co.:
possıble fılms, llc Dünya Hakları World
Sales: fortıssımo fılms

eısensteın meksika’da
EISENSTEIN IN GUANAJUATO
f 8 Ça. We. 16.00 | a 11 Ct. Sa. 19.00
r 18 Ct. Sa. 16.00
hollanda, meksika, finlandiya, belçika
the netherlands, mexıco, finland,
belgıum / 2015 / DCP / Renkli Colour
105’ / İngilizce, İspanyolca; İngilizce,

productıons, paloma negra fılms Dünya

Türkçe altyazılı English, Spanish; English,

Hakları World Sales: fılms boutıque

Turkish s.t.
▪ Sanatçı, ressam, yönetmen, düşünür

ve film öncüsü Peter Greenaway, hayatı
boyunca sinema idolü kabul ettiği
Senaryo Screenplay: peter greenaway
Görüntü Yön. Director of Photography: reınıer Sergey Ayzenştayn’ı bu filmde kendini
tam kudretli hissettiği dönemde ve
van brummelen Kurgu Editing: elmer
cinsel uyanışının zirvesinde yakalıyor.
leupen Oyuncular Cast: elmer bäck, luıs
albertı, rasmus slatıs, jakob öhrman, maya Meksika’da geçen filmde Ayzenştayn,
Potemkin Zırhlısı’nın başarısının ardından
zapata, lısa owen, stelıo savante Yapımcı
1931 yılında başka bir filmi yönetmek için
Producer: bruno felıx, femke woltıng,
san fu maltha, chrıstına velasco l. Yapım Guanajuato’ya gidiyor. Daha ilk andan
yapım sorunları yaşasa da, yabancı
Production Co.: submarıne, fu works
Yönetmen Director: peter greenaway

babasını öldürebilecek kadar bilenmiş
bir karakter. Ancak başına musallat olan
Susan, Ned’in planlarını boşa çıkarmaya
kararlı. Ned Rifle, Hartley’nin Amerikan
toplumuyla süregelen derdini iyiden iyiye
keskinleştirdiği bir bağımsız yapım.

▪ Amerikan sinemasının bağımsız
damarının kendi ekolünü yaratmış
isimlerinden Hal Hartley’nin Henry Fool
ile başlayıp Fay Grim ile devam eden
üçlemesini tamamlayan yeni filmi Ned
Rifle, yönetmenin sinemasının tüm
özelliklerini bünyesinde barındıran
bir dram. Hikâyenin odağındaki Ned,
annesinin hayatını bir kâbusa çeviren

▪ Pioneering his idiosyncratic
American independent film school, Hal
Hartley concludes his trilogy–which
starts with Henry Fool and continues
with Fay Grim–with Ned Rifle, a drama
which features all the characteristics
of his cinema. The title character is a
young man who is vexed with anger
to the point of wanting to kill his own
father for turning his mother’s life into
hell. But Susan is intent on ruining
his plans. Ned Rifle is an indie in
which Hartley crystallizes his on-going
distress with the American society.

postacının beyaz geceleri
BELYE NOCHI POCHTALONA
ALEKSEYA TRYAPITSYNA
THE POSTMAN’S WHITE NIGHTS
a 4 Ct. Sa. 13.30 | r 6 Pt. Mo. 19.00
f 8 Ça. We. 13.30
rusya russıa / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 90’ / Rusça; İngilizce, Türkçe

Yönetmen Director: andreı konchalovsky

altyazılı Russian; English, Turkish s.t.

Senaryo Screenplay: andreı konchalovsky,
elena kıseleva Görüntü Yön. Director of
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Photography: aleksander sımonov Kurgu
Editing: sergeı taraskın Müzik Music:
eduard artemev Oyuncular Cast: aleksey
tryapıtsyn, ırına ermolova, tımur
bondarenko Yapımcı Producer: andreı
konchalovsky, evgenıy stepanov, olesya
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bağlantısı, diğer bir deyişle köyün
can damarı ise, postacı. Gelgelelim
postacının tutkun olduğu kadın kente
taşınınca, üstüne üstlük postacının
teknesinin motoru çalınınca, köyde
alışılagelmiş yaşam alt üst olur.

gıdrat Yapım Production Co.: andreı
konchalovsky studıos Dünya Hakları World
Sales: ant¡pode sales & dıstrıbutıon
2014 venedik venıce En İyi Yönetmen Best
Director

▪ Usta Rus yönetmen Andrei
Konchalovky’nin son filmi, yönetmenin
Rus sinemasına muhteşem dönüşünü
müjdeliyor. Filmde, bilfiil kendilerini
oynayan köylüleri izliyoruz. Bu insanların
yaşadığı köy resmen dünyanın öbür
ucunda ve oraya ulaşmanın tek yolu da
aradaki gölü tekneyle geçmek. Haliyle
köyde yaşam neredeyse gerçeküstü.
Bu kapalı toplumun dış dünyayla tek

▪ Russian master director Andrei
Konchalovky’s latest film heralds his
magnificent return to Russian cinema.
The film follows the lives of villagers
who actually play themselves. They are
from a village at the end of the world,
to which the only way to reach is by
crossing a lake by boat and where life
has begun to alter into the surreal.
The only connection of this reserved
community with the outside world is
the postman–their life vein. The normal
pattern of life for everyone is going to
be disrupted when the woman who the
postman loves moves to the city and his
boat engine is stolen.

the violence he bestowed on others and
Makhmalbaf leaves him with the spirit

THE PRESIDENT
fkm 13 Pt. Mo. 19.00 | r2 16 Pe. Th. 16.00

TORNERANNO I PRATI
GREENERY WILL BLOOM AGAIN
f 4 Ct. Sa. 16.00 | b 6 Pt. Mo. 13.30
r 19 Pz. Su. 11.00
italya ıtaly / 2014 / DCP / Renkli Colour
78’ / İtalyanca; Türkçe altyazılı Italian;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: ermanno olmı
Senaryo Screenplay: ermanno olmı Özgün
Yapıt Original Work: federıco de roberto
Görüntü Yön. Director of Photography: fabıo
olmı Kurgu Editing: paolo cottıgnola

georgıa, france, uk, germany / 2014
DCP / Renkli Colour / 115’ / Gürcüce;
İngilizce, Türkçe altyazılı Georgian; English, filmi, Arap Baharı’nın nabzını kurmaca

bir hikâye üzerinden tutuyor. Başkan’ın
odağında ülkesini baskıyla kontrol eden
bir diktatör ve onun lüks içinde yaşayan
Yönetmen Director: mohsen makhmalbaf
ailesi var. Patlak veren ihtilal sonucu
Senaryo Screenplay: mohsen makhmalbaf,
iktidarını kaybeden ve başına ödül konan
marzıyeh meshkıny Görüntü Yön. Director
başkan, ülkesinden kaçmak zorunda
of Photography: konstantın mındıa esadze
Kurgu Editing: hana makhmalbaf, marzıyeh kalıyor. Mahmalbaf, uyguladığı şiddetle
meshkını Müzik Music: guja burdulı, tajdar karşı karşıya kalan bir tiranı zamanın
ruhuyla baş başa bırakıyor ve mevcut
junaıd Oyuncular Cast: mısha gomıashvılı,
Ortadoğu konjonktürü üzerine akıl
dachı orvelashvılı Yapımcı Producer:
vladımer katcharava, maysam makhmalbaf, yürütüyor.
Turkish s.t.

mıke downey, sam taylor Yapım Production

▪ Iranian director Mohsen
Makhmalbaf’s film, which premiered
at last year’s Venice Film Festival,
World Sales: bac fılms
attempts at capturing the pulse of
the Arab Spring by way of a fictional
2014 beyrut beırut İzleyici Ödülü Audience
story. In the centre of The President is
Award | 2014 chıcago En İyi Film Best
a repressive dictator and his family
Film | 2014 tokyo fılmex İzleyici Ödülü
who lead a luxurious life. After the
Audience Award
insurrection, the overthrown dictator
▪ İranlı yönetmen Muhsin Mahmalbaf’ın with a prize on his head is forced to flee
the country. The tyrant gets a taste of
prömiyerini 2014’te Venedik’te yapan

Dünyanın en saygın yönetmenlerinden,
büyük usta Ermanno Olmi’nin, 100.
yılında Birinci Dünya Savaşı’nın gerçek
dehşetini anlattığı, oğlu Fabio’nun da
görüntü yönetmenliğini üstlendiği
bu film, Olmi’nin babasının gerçek
hikâyesini anlatıyor.

Müzik Music: paolo fresu Oyuncular Cast:
claudıo santamarıa, alessandro sperdutı,
francesco formıchettı, andrea dı marıa,
camıllo grassı, nıccolò sennı, domenıco
luıgı musını, elısabetta olmı Yapım
Production Co.: cınemaundıcı, ıpotesı
cınema Türkiye Hakları Turkish Rights: denk
sinema

a 19 Pz. Su. 11.00
gürcistan, fransa, ingiltere, almanya

of the times as he reasons with the
current conjuncture in the Middle East.

her yer yeniden yeşerecek

benettı, andrea benettı Yapımcı Producer:

başkan
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▪ “Savaş, dünyayı gezen ve durmak
bilmeyen çirkin bir canavar.” Kuzeydoğu
cephesinde, Altopiano’da, 1917’nin
son muharebelerindeyiz. Hikâyemiz
bir gece boyunca geçiyor. Siperler karla
kaplanmış; düşman öyle yakında ki
neredeyse nefes alışları duyulacak… Bir
anlığına ateş kesiliyor; askerler hasta,
yaralı, yorgun… Ve sonra, huzur dolu
dağlar yine insanlara mezar oluyor…

▪ “War is an ugly beast that travels
around the world and never ceases”.
We are on the north-eastern front,
following the last bloody battles of 1917
on the Altopiano. Our story unfolds in
the space of one night. Snow surrounds
the trenches; the enemy is so close,
you can hear them breathing. For the
moment, a ceasefire prevails; the men
are sick, wounded and exhausted. And
subsequently, the peaceful mountains
become a scenery for dying men… One
of the most respected, veteran Italian
directors Ermanno Olmi recounts the
true horrors of the First World War,
beautifully filmed by his son Fabio on
the 100th anniversary of the World War
I, depicting events in which Olmi’s own
father has played a part.

haiti’de cinayet
MEURTRE À PACOT
MURDER IN PACOT
b 4 Ct. Sa. 11.00 | fkm 11 Ct. Sa. 19.00
r2 17 Cu. Fr. 16.00

Co.: 20 steps prod., makhmalbaf fılm

house prod., presıdent fame Dünya Hakları

haiti, fransa, norveç haıtı, france,
norway / 2014 / DCP / Renkli Colour /
130’ / Fransızca, Kreole; İngilizce, Türkçe

Kurgu Editing: alexandra strauss Müzik

altyazılı French, Haitian Creole; English,

Music: alexeı aıguı Oyuncular Cast: alex

Turkish s.t.

descas, joy olasunmıbo ogunmakın,
thıbault vınçon, lovely kermonde fıfı

Yönetmen Director: raoul peck

Yapımcı Producer: rémı grellety, raoul peck

Senaryo Screenplay: raoul peck, lyonel

Yapım Production Co.: velvet fılm, fıguıer

trouıllot, pascal bonıtzer Görüntü Yön.

productıon, ape&bjørn Dünya Hakları World

Director of Photography: erıc guıchard

Sales: doc&fılm ınternatıonal
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ustalar
masters

▪ Pasolini’nin Teorema’sından ilham alan
Haitili usta yönetmen Raoul Peck’in son
filmi, Ocak 2010’da Haiti’nin başkenti
Port-au-Prince’de yaşanan deprem
felaketiyle evlerini kaybeden aydın ve
kentsoylu bir çiftin öyküsü. Çiftimiz,
evlerinin ayakta kalan tek bölümünü,
yabancı bir yardım kuruluşunun
temsilcisi olan “Alex”e kiralamaya
karar verir. Alex yanında Haitili, orta
sınıftan ve hırslı mı hırslı bir kız getirir.
(Şarkıcı ve besteci Ayo’nun oynadığı)
Andrémise 17 yaşındadır. Bir zamanlar
hoş ayrıcalıklar içinde yaşayan bu çift,
zorunlu konuklarına ve bu feci hallerine
katlanmak mecburiyetindedir. Haiti
toplumunun her katmanında yaşanan
sorun ve çelişkileri ancak anlamaya
başlayacaklardır.

▪ Inspired by Pasolini’s Teorema,
Haitian master Raoul Peck’s latest
fiction film tells the story of an
intellectual bourgeois couple whose
luxury home is devastated at the terrible
January 2010 earthquake in Port-auPrince. Needing money to survive, the
couple decides to rent the remaining
habitable part of the villa to “Alex”,
a high-level foreign relief worker.
He brings with him in the house,
Andrémise, an ambitious 17-year-old
Haitian girl of modest background
(played by singer-songwriter Ayo). The
once privileged couple now must face
this toxic intrusion as they begin to see
the problems and the contradictions
throughout Haitian society.

DÜNYA FESTİVALLERİNDEN
FROM THE WORLD OF FESTIVALS

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.

meleğin yüzü
THE FACE OF AN ANGEL
a 9 Pe. Th. 16.00 | f 18 Ct. Sa. 16.00
r2 19 Pz. Su. 16.00
ingiltere unıted kıngdom / 2014 / DCP
Renkli Colour / 100’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: mıchael wınterbottom
Senaryo Screenplay: paul vıragh
Görüntü Yön. Director of Photography:
hubert taczanowskı Kurgu Editing:
marc rıchardson Müzik Music: harry
escott Oyuncular Cast: danıel bruhl,
kate beckınsale, cara delevıngne,

tuhaf vakanın peşine takılan iki kişiden
biri bir gazeteci, diğeri ise bir belgeselci.
Dante’nin İlahi Komedya’sı gibi üç
bölüme ayrılan filmde Winterbottom,
gerilimi had safhada tutarak cinsellik,
dehşet ve gizem kokan ürkütücü
bir cinayet hikâyesine ışık tutmanın
derdinde.

valerıo mastandrea Yapımcı Producer:

▪ The Face of an Angel, the new
film by the ever-so exciting British
ypsılon fılms, lıpsync llp, vedette fınance director Michael Winterbottom, is a
psychological thriller inspired by the
Dünya Hakları World Sales: westend fılms
infamous Amanda Knox trial, whose
Türkiye Hakları Turkish Rights: umut sanat
reverberations are still current. A
journalist and a documentarian follow
▪ Britanya sinemasının her daim
the case of a British student who was
heyecan uyandıran yönetmeni Michael
Winterbottom’ın yeni filmi Meleğin Yüzü, brutally killed by her housemates in
yönetmenin yankıları hâlâ süren meşhur Tuscany. Dividing the thriller to three
“Amanda Knox Davası”ndan etkilenerek parts like Dante’s Divine Comedy,
yaptığı bir psikolojik gerilim. Toskana’da Winterbottom is focused on shedding
Britanyalı bir kız öğrencinin ev arkadaşları light to a murder story imbued with sex,
horror, and mystery.
tarafından öldürülmesinin ardından bu
melıssa parmenter Yapım Production Co.:

revolutıon fılms, bbc fılms, multıtrade,

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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stüdyo 54:
yönetmen kurgusu
54: DIRECTOR'S CUT
a 4 Ct. Sa. 19.00 | r 6 Pt. Mo. 13.30
a2 9 Pe. Th. 21.30
abd usa / 2015 / DCP / Renkli Colour
106’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: mark chrıstopher
Senaryo Screenplay: mark chrıstopher
Görüntü Yön. Director of Photography:
alexander gruszynskı Kurgu Editing: davıd
kıttredge, lee percy Müzik Music: marco
beltramı Oyuncular Cast: ryan phıllıppe,
salma hayek, neve campbell, mıke myers,

temizlenmiş, daha da kuir, daha seksi
ve daha karanlık Stüdyo 54 , Mark
Christopher’ın ilk niyetlendiği kurgusuyla
Berlin Film Festivali’nde gösterildi. Klasik
bir yükseliş ve düşüş hikâyesi anlatan 54,
New Jersey’den New York’a gelen genç
Shane’in meşhur Studio 54 kulübünde
seks-uyuşturucu-diskoya kapılmasını, bir
de bir aşk üçgenine karışmasını izliyor.

sela ward, breckın meyer, ellen albertını
dow, heather matarazzo Yapımcı Producer:
mark chrıstopher, jonathan kıng, dolly
hall, ıra deutchman, rıchard gladsteın
Yapım Production Co.: fılm colony,
dollface, emergıng pıctures Dünya Hakları
World Sales: park cırcus

▪ 1998’de, orijinal Stüdyo 54 test

izleyicilerinden olumsuz tepkiler alınca
yapımcıların baskılarıyla senaristyönetmen Mark Christopher filminden
45 dakika kesti, yeni çekimlerle 30
dakika ekledi ve bazı yerleri dublajlamak
zorunda kaldı. Bu film, tarihe yeni
bir Hollywood “eşcinselsizleştirme”
operasyonu olarak geçti. 17 yıl sonra,
Şubat 2015’te, yeniden kurgulanmış,

▪ In 1998, the original 54 received
negative reactions from test audiences.
Upon the studio insisting, writerdirector Mark Christopher cut 45
minutes from the film, shot new scenes
and added 30 minutes of new footage
and voiceovers. It went down in history
as another notorious Hollywood “degaying”. After 17 years later, in February
2015, the reassembled, cleaned up,
darker and queerer 54 in all its glory, and
as Mark Christopher had intended, was
resurrected at the Berlin Film Festival.
54 tells the rise-and-fall story of Shane, a
New Jersey boy seduced by the infamous
club Studio 54’s sex-drugs-disco allure,
and caught in a love triangle.

arabulucu
NEGOCIADOR
NEGOTIATOR
a2 4 Ct. Sa. 19.00 | r2 6 Pt. Mo. 19.00
f 10 Cu. Fr. 13.30
ispanya spaın / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 79’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Spanish; English, Turkish s.t.

Production Co.: sayaka produccıones,
telecınco cınema Dünya Hakları World Sales:

Yönetmen Director: borja cobeaga

sayaka productıons

Senaryo Screenplay: borja cobeaga
Görüntü Yön. Director of Photography: jon

2014 san sebastıan En İyi Bask Filmi Best

d. domínguez Kurgu Editing: carolına

Basque Film

martínez Müzik Music: aránzazu calleja
Oyuncular Cast: ramón barea, josean
bengoetxea, carlos areces, melına
matthews, jöns pappıla Yapımcı Producer:
nahıkarı pına, borja cobeaga Yapım

▪ Oscar adaylığı bulunan yönetmen
Borja Cobeaga, bu üçüncü uzun
metrajlı çalışmasında İspanya’nın yakın
tarihinden bir dizi olaya esprili ve absürd
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bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Konu, 20052006 yıllarında İspanyol hükümeti ile
Bask bölgesinin silahlı ayrılıkçı örgütü
ETA arasında yapılan başarısız barış
görüşmeleri. Filmde, iki taraf arasında
aracılık yapan ve bu yüzden komşularının
bile nefret ettiği Basklı politikacı Manu
Aranguren’i izliyoruz. Planlı ve ağırbaşlı
ilerlemesi gereken bu görüşmelerin
gidişatını, beklenmedik türlü türlü olaylar,
aksilikler ve yanlış anlaşılmalar fena
halde değiştirecektir. Bir komedi tadında
başlayan film adım adım trajikomediye
dönüşüyor.
▪ Oscar-nominated director Borja
Cobeaga, in his third feature takes a

dünya festivallerinden
from the world of festıvals

witty and absurd look at a series of
events in Spain’s history: the story
of the failed peace talks between
armed Basque independence group
ETA and the Spanish government
between 2005 and 2006. The film
follows Manu Aranguren, a Basque
politician who acts as a mediator
for the Spanish government in its
negotiations with ETA, therefore hated
even by his neighbours. Far from
being a solemn, calculated occasion,
unexpected occurrences, slip-ups or
misunderstandings soon kick in to
influence the dialogue. Starting out as
a comedy, Negotiator soon transforms
into tragicomedy.

a 4 Ct. Sa. 16.00 | r 17 Cu. Fr. 13.30

küba cuba / 2014 / DCP / Renkli Colour
108’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı

Chala’nın saygı duyduğu öğretmeni... Bu
iki insanın hayatı Carmela’nın hastalığıyla
birlikte değişiyor. Yedek öğretmen,
Yönetmen Director: ernesto daranas
Chala’yı başka bir okula gönderiyor.
serrano
Hastalığı sonrası okula geri dönen
Senaryo Screenplay: ernesto daranas
Carmela, sınıfını dönüştürmeye çalışan
serrano Görüntü Yön. Director of
Photography: alejandro pérez Kurgu Editing: yedek öğretmene karşı çıkıyor. Ernesta
Daranas, Küba’da gişe rekorları kıran bu
pedro suárez Müzik Music: juan antonıo
filminde sorunlu bir çocuğu ve onu bazen
leyva, magda rosa galbán Oyuncular Cast:
kabullenen, bazen reddeden bir toplumu
armando valdés freıre, alına rodríguez,
sılvıa águıla, yulıet cruz Yapımcı Producer: derinlemesine inceliyor.
Spanish; English, Turkish s.t.

ernesto daranas serrano Yapım Production
Co.: rtv comercıal, ıcaıc Dünya Hakları

▪ Chala is just an 11 year-old kid who

World Sales: latıdo fılms

lives with his drug addict mother. He
trains fight dogs and acts out the daily
violence he witnesses. Chala has a
teacher, Carmela, whom he respects.
When she falls sick both their lives
change. The substitute teacher sends
Chala to a different school. When
Carmela returns after her recovery
she objects to the transformation the
substitute put her classroom through.
With his Cuban box-office success,
Ernesta Daranas dissects a society
which sometimes accepts and rejects a
troubled child.

brasılıa En İyi Senaryo Best Screenplay | 2014
málaga En İyi Film, En İyi Yönetmen, En
İyi Kadın Oyuncu, İzleyici Ödülü Best Film,
Best Director, Best Actress (a. rodríguez),
Audience Award

▪ Chala henüz 11 yaşında, uyuşturucu

bağımlısı annesiyle yaşayan bir çocuk…
Dövüş köpeklerini eğitiyor ve tanık
olduğu şiddeti dışavuruyor. Carmela ise

f 4 Ct. Sa. 19.00 | r 6 Pt. Mo. 16.00
a 7 Sa. Tu. 13.30
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour /
112’ / İngilizce, Dinka, Nuer; Türkçe
altyazılı English, Dinka, Nuer; Turkish s.t.

Yabancı bir ülkede alışık olmadıkları
âdetler ve hiç bilmedikleri teknolojiyle
Senaryo Screenplay: margaret nagle Görüntü karşılaşan genç mültecilere bu uyum
Yön. Director of Photography: ronald plante süreçlerinde anlayışlı bir danışman
yardımcı olacaktır. Falardeau, “Batı”nın
Kurgu Editing: rıchard comeau Müzik
oryantalist algısına sade bir bakış atarken,
Music: martın leon Oyuncular Cast: reese
başrol oyuncusu Reese Witherspoon
wıtherspoon, arnold oceng, ger duany,
kariyerinin en iyi performanslarından
emmanuel jal, corey stoll, kuoth wıel,
birini sergiliyor.
femı oguns, sarah baker, lındsey garrett
Yönetmen Director: phılıppe falardeau

▪ Director of the Oscar nominated
Foreign Language film Monsieur Lazhar
(2011), Philippe Falardeau is venturing
Yapım Production Co.: black label medıa,
ımagıne entertaınment Dünya Hakları World into Hollywood with his new film
The Good Lie, which is praised for its
Sales: lıonsgate Türkiye Hakları Turkish
accomplished direction and balanced
Rights: the moments entertaınment
script. In the film, Sudanese children
are forced to abandon their village when
2015 abd Senaristler Birliği Writers’ Guild of
|
America En İyi Senaryo Best Screenplay 2014 they are attacked by militants. Thirteen
years later, the now young refugees
deauvılle Jüri Ödülü Jury Prize
are relocated to the United States
where they have to face a new country
▪ 31. festivalde izlediğimiz bol ödüllü
and even new technology. A selfless
Oscar adayı Monsieur Lazhar / Canım
officer will guide them through their
Öğretmenim (2011) ile tanıdığımız
adaptation process. Falardeau throws
Philippe Falardeau’nün ABD’ye açıldığı
an unmitigated look at the orientalist
yeni filmi İyi Bir Yalan, başarılı yönetimi
perception of the West, while Reese
ve dengeli senaryosuyla övgü topladı.
Witherspoon gives one of the best
Filmde, çocukken köyleri militanlarca
performances of her career.
mahvedilen Sudanlı çocuklara on üç yıl
sonra Amerika’ya yerleşme fırsatı tanınır.
smıth, thad luckınbıll, trent luckınbıll

a 19 Pz. Su. 16.00

lıma İzleyici Ödülü Audience Prize | 2014

THE GOOD LIE

grazer, karen kehela sherwood, molly

CONDUCTA
BEHAVIOR

Best Film, Best Actress (a. rodríguez) | 2014

iyi bir yalan

Yapımcı Producer: ron howard, brıan

hal ve gidiş

2014 havana En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu
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kuş insanlar
BIRD PEOPLE
a 11 Ct. Sa. 11.00 | fkm 14 Sa. Tu. 16.00
r 18 Ct. Sa. 21.30
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 128’ / Fransızca; Türkçe altyazılı
French; Turkish s.t.
jordana, taklyt vongdara, radha mıtchell
Yönetmen Director: pascale ferran

Yapımcı Producer: denıs freyd Yapım

Senaryo Screenplay: guıllaume breaud,

Production Co.: archıpel 35 Dünya Hakları

pascale ferran Görüntü Yön. Director of

World Sales: fılms dıstrıbutıon Türkiye

Photography: julıen hırsch Kurgu Editing:

Hakları Turkish Rights: filmartı

mathılde muyard Müzik Music: béatrıce
thırıet Oyuncular Cast: anaïs demoustıer,

2015 genıe awards (parıs) En İyi Görsel Efekt–

josh charles, roschdy zem, camélıa

Sinema Best Visual Effect–Feature
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▪ Paris’te bir havaalanı otelinde, iki
yabancı hayatlarında bir anlam bulmaya
çalışmaktadır… Kahramanlarımız, Silikon
Vadisi’nde büyük mesleki ve duygusal
baskı altında çalışan ve varoluşunun
gidişatını kökten değiştirmeye karar
veren bir mühendis ile doğaüstü bir
tecrübe yaşayan genç bir Fransız otel kat
görevlisidir. Cannes’da Belirli Bir Bakış
bölümünde ilk gösterildiğinde anında
bir hite dönüşen bu karanlık masal,
yönetmen Pascale Ferran’ın sözleriyle
“boşluğun baştan çıkarıcı çağrısı ve
yoğun uçma arzusu”ndan ilham alan
“zamanın inanılmaz durağanlıktaki
ivmesinden bir şeyler yakalamaya çalışan,
çağdaş bir film”.

dünya festivallerinden
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▪ In a Paris airport hotel, two strangers
are trying to make sense out of their
lives: a Silicon Valley engineer under
great professional and emotional
pressure who decides to radically
change the course of his existence, and
a young French hotel chambermaid
who goes through a life-altering
supernatural experience. A smash hit
at Cannes within the Un certain regard
section, this dark fairy tale, in the
words of director Pascale Ferran, is “a
contemporary film, one that attempts to
capture something from the incredibly
constant acceleration of time,” inspired
by the “void’s seductive call and the
profound wish to fly.”
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manglehorn
a 5 Pz. Su. 11.00 | f 6 Pt. Mo. 13.30
r 7 Sa. Tu. 19.00
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour / 97’
İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

yeniden kavuşabilmek için, takıntılı bir
şekilde ona hâlâ mektuplar yazmayı
sürdürmekte ve onu aramaya devam
Senaryo Screenplay: paul logan Görüntü
etmektedir. Yıldızlarla dolu oyuncu
Yön. Director of Photography: tım orr Kurgu
kadrosuyla Manglehorn, işte bu çok
Editing: colın patton Müzik Music: davıd
özel adamın, oğlu, kedisi ve kırık kalbini
wıngo Oyuncular Cast: al pacıno, holly
onarmaya çalışan başka bir kadınla çıktığı
hunter, harmony korıne, chrıs messına
Yapımcı Producer: lısa muskat, chrıstopher yolculuğun hikâyesini anlatıyor.
Yönetmen Director: davıd gordon green

woodrow, molly conners, derrıck tseng,
worldvıew entertaınment, dreambrıdge

MOT NATUREN
OUT OF NATURE
b 4 Ct. Sa. 19.00 | a 9 Pe. Th. 13.30
r 14 Sa. Tu. 11.00
norveç norway / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 80’ / Norveççe; İngilizce, Türkçe
altyazılı Norwegian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: ole gıæver
Senaryo Screenplay: ole gıæver Görüntü Yön.
Director of Photography: øysteın mamen
Kurgu Editing: frıda eggum mıchaelsen
Müzik Music: ola fløttum Oyuncular Cast:
ole gıæver, marte magnusdotter solem,

▪ Invited to be screened at both Venice
and Toronto film festivals in September,
fılms, muskat fılmed productıons, rough Manglehorn takes its title from its
protagonist, Angelo Manglehorn,
house pıctures Dünya Hakları World Sales:
westend fılms Türkiye Hakları Turkish Rights: played by the great Al Pacino. Angelo
is a small town locksmith who never
dıgıturk
got over the love of his life: Clara, a
beautiful, idealized woman who left
▪ Hem Venedik hem de Toronto
him heartbroken 40 years ago. He still
film festivallerinde prömiyerini
writes her letters obsessively as he tries
yapan Manglehorn, adını dev aktör
to find her and get back the woman of
Al Pacino’nun canlandırdığı Angelo
his dreams. Star-studded Manglehorn
Manglehorn’dan alıyor. Küçük bir
is the journey of this magical man, his
kasabada yaşayan Angelo, hayatının
aşkını bir türlü unutamayan bir çilingirdir. son, his cat and a beautiful new woman
trying to help him put the pieces of his
Kırk yıl önce kalbini kırmış olan güzel
heart back together.
Clara’yı “mükemmel kadın” konumuna
yerleştirmiştir. Hayallerinin kadınına
davıd gordon green Yapım Production Co.:

doğada tek başına

Martin’i, huzur verici olduğu kadar yer
yer tehlikeli bir macera bekliyor; çünkü
bu yolculukta açık havada çıplak olmanın
tadını çıkartmak kadar, uygunsuz bir
anda yabancılara yakalanmak da var...
Bu sempatik kendini bulma öyküsü,
Kuzey Avrupa sinemasından yeni bir keşif
sunuyor.

sıvert gıæver solem, rebekka nystadbakk,
ellen bırgıtte wınther Yapımcı Producer:
marıa ekerhovd Yapım Production Co.:
mer fılm Dünya Hakları World Sales: ndm
ınternatıonal sales Kaynak Print Source:
norwegıan fılm ınstıtute
2015 berlın En İyi Avrupa Filmi Label Europa
Cinemas

▪ Ole Giæver’in yazdığı, yönettiği ve

başrolünü üstlendiği Doğada Tek Başına,
orta yaş krizinin eşiğindeki Martin’in
çıktığı garip ve komik bir yolculuğu konu
alıyor. Boş hayallere daldığı sıkıcı bir iş
günü ertesinde sırt çantasını toplayan
ve kendini doğanın kucağına atan

▪ Starring Ole Giæver, who is also
the writer and director, Out of Nature
is the story of the strange and funny
journey taken by Martin, a man on the
cusp of mid-life crisis. After a boring
workday during which he daydreams,
Martin decides to pack his backpack
and run to the arms of nature. But a
peaceful yet occasionally dangerous
adventure awaits him, because as much
as it is fun to travel naked in open air
it also carries the risk of running into
strangers at unexpected moments.
This highly congenial story of selfrediscovery introduces us to a new
discovery in Scandinavian cinema.

devlet mafya el ele
LA TRATTATIVA
THE STATE-MAFIA PACT
f 5 Pz. Su. 13.30 | r2 8 Ça. We. 21.30
a 10 Cu. Fr. 11.00
italya ıtaly / 2014 / DCP / Renkli Colour
108’ / İtalyanca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Italian; English, Turkish s.t.

superbo e scıocco produzıonı Dünya
Hakları World Sales: the match factory

Yönetmen Director: sabına guzzantı

▪ Politik belgeselleriyle tanınan Sabina
Guzzanti’nin ilk uzun metrajlı kurmaca
danıele cıprı Kurgu Editing: luca benedettı, filmi olan Devlet Mafya El Ele, İtalyan
mafyası ile siyaseti arasındaki bağımlılık
matteo spıgarıol Müzik Music: nıcola
köprüsünü satirik bir tavırla ele alıyor.
pıovanı Oyuncular Cast: enzo lombardo,
Mafya, hükümet yetkilileri, savcılar ve
sabına guzzantı, fılıppo luna, nınnı
katilleri oynayan oyuncularla mafya
bruscheta Yapımcı Producer: valerıo de
ile hükümet arasındaki pazarlıkları
paolıs, sabına guzzantı, pıerluıgı de
canlandıran Guzzanti, mizahın gücünü
palma Yapım Production Co.: cınema, secol
Senaryo Screenplay: sabına guzzantı

Görüntü Yön. Director of Photography:
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kullanarak, eleştirmenlere göre İtalyan
politik sinemacı Elio Petri’nin ustalık
dönemine de bir selam gönderiyor.
Devlet Mafya El Ele, Silvio Berlusconi’nin
yozlaşmış iktidarını dert edinerek içi
boşaltılmış demokrasinin parodisini
yapıyor.
▪ Known for her political

documentaries, Sabina Guzzanti
satirically tackles the relationship
between the Italian mafia and the
government in her first fiction feature.
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Having a group of actors impersonate
mafia, Italian government officials,
magistrates, assassins during
negotiations, Guzzanti humorously
dissects the co-dependent relationship
between politics and the world of crime.
According to critics Guzzanti sends a
nod to the master political filmmaker
Elio Petri as The State-Mafia Pact
parodies the eviscerated democracy
and concerns itself with the corrupt
government of Silvio Berlusconi.

savaş kitabı

ingiltere uk / 2014 / DCP / Renkli Colour
95’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen
Savaş Kitabı, kaynama noktasına ulaşan,
tüyler ürperten bir savaş oyununu,
Senaryo Screenplay: jack thorne Görüntü
Yön. Director of Photography: zac nıcholson varsayımsal bir küresel krizin tırmanışını
Kurgu Editing: mark eckersley Müzik Music: ve hükümet görevlilerinin kararlarının
gerçek değerinin ne olduğunu belgeliyor.
jack c. arnold Oyuncular Cast: adeel
Yönetmen Director: tom harper

akhtar, nıcholas burns, ben chaplın,

archer’s mark Dünya Hakları World Sales: k5
medıa group gmbh

▪ Güney Afrika’da patlayan nükleer
bir silah uluslararası bir saldırı gibi
görününce, dokuz kamu görevlisi
stratejilerini belirlemek üzere bir
hükümet binasında bir araya gelir.
Britanya’nın bir uluslararası nükleer
saldırıya karşı tepkisine dair kararlar
almak için art arda üç gün toplanırlar.
Gerçeği katılımcılardan sadece
ikisi bilmektedir: Ülke gerçekten
de gizli bir nükleer tehditle karşı
karşıyadır ve verecekleri teorik yanıtlar
zannettiklerinden daha çabuk gerçeğe
dönüşebilecektir. Rotterdam Film

b 4 Ct. Sa. 13.30 | r 5 Pz. Su. 16.00
a2 6 Pt. Mo. 16.00
japonya japan / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 103’ / Japonca; Türkçe altyazılı

arkadaşlık ve yalnızlık hakkındaki bu
dokunaklı film, Prenses Mononoke’den
Küçük Deniz Kızı Ponyo’ya birçok Ghibli
Yönetmen Director: yonebayashı hıromasa
filminde çalışmış olan yönetmen
Senaryo Screenplay: nıwa keıko, ando
Hiromasa Yonebayashi’nin yönettiği
masashı, yonebayashı hıromasa Özgün
Yapıt Original Work: joan g. robınson Kurgu ikinci film.
Japanese; Turkish s.t.

▪ “There is a magical circle invisible
to the naked eye in this world.”
Announced as the final feature film
kasumı. Matsushıma nanako, terajıma
to be released by Studio Ghibli, this
susumu, negıshı toshıe, morıyama ryoko,
beautiful film follows a young girl who
yoshıyukı kazuko Yapım Production Co.:
is attracted to an abandoned house and
studıo ghıblı Dünya Hakları World Sales:
a mysterious girl who appears in its
wıld bunch Türkiye Hakları Turkish Rights:
window. Anna hasn’t a friend in the
bır fılm
world –until she meets Marnie among
▪ “Bu dünyada çıplak gözle görülemeyen the sand dunes. But Marnie isn’t all
she seems… But when a new family
sihirli bir daire var.” Studio Ghibli’nin
moves into the Marsh House, Marnie
son filmi olarak lanse edilen bu güzel
disappears. A touching film about
canlandırma film, terk edilmiş bir ev
friendship and loneliness adapted from
ve penceresinde görünen gizemli bir
a bestselling children’s novel, this is
kızın hikâyesini anlatıyor. Anna’nın
the second film directed by Hiromasa
hayatta hiç arkadaşı yoktur; ta ki kum
tepelerinin orada Marnie’yle karşılaşana Yonebayashi, who had worked in almost
all Ghibli films from Princess Mononoke
kadar. Ne var ki bataklıktaki eve yeni bir
to Ponyo on the Cliff.
aile taşınınca Marnie ortadan kaybolur.
Popüler bir çocuk romanından uyarlanan,
Cast: Voıces: takatsukı sara, arımura

r 9 Pe. Th. 13.30

dark Yapım Production Co.: sıxteen fılms,

OMOIDE NO MARNIE
WHEN MARNIE WAS THERE

Music: muramatsu takatsugu Oyuncular

f 5 Pz. Su. 19.00 | a 7 Sa. Tu. 11.00

sophıe okonedo Yapımcı Producer: lauren

marnıe oradayken

Editing: anımatıon: ando masashı Müzik

WAR BOOK

shaun evans, kerry fox, phoebe fox,
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▪ As soon as a nuclear device explodes
in South Africa, which seems to be an
international attack, nine civil servants
gather in a government building to
take part in a policy shaping scenario.
They meet for three consecutive days
to take decisions on Britain’s reaction
to an international nuclear attack. Only
two participants know the truth–that
the country is secretly facing a real
nuclear threat, and that their theoretical
responses may become reality sooner
than they can know. Screened as the
opening film of the Rotterdam Film
Festival, War Book documents a chilling
war game reach boiling point, the
hypothetical global crisis escalate, and
how much the decisions of government
officials are actually worth.

kanunun kuvveti
LA FRENCH
THE CONNECTION
r2 10 Cu. Fr. 16.00 | fkm 11 Ct. Sa. 13.30
b 19 Pz. Su. 19.00
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 135’ / Fransızca; Türkçe altyazılı
French; Turkish s.t.

Dünya Hakları World Sales: gaumont Türkiye
Hakları Turkish Rights: d productıons

Yönetmen Director: cédrıc jımenez
Senaryo Screenplay: cédrıc jımenez, audrey
dıwan Görüntü Yön. Director of Photography:
laurent tangy Kurgu Editing: sophıe reıne
Oyuncular Cast: jean dujardın, gılles
lellouche, celıne sallette, melanıe
doutey, benoît magımel Yapımcı Producer:
ılan goldman Yapım Production Co.:
légende cınéma, gaumont, scope pıctures

▪ 1971 Amerika yapımı meşhur William
Friedkin filmi The French Connection’dan
esinlenen Kanunun Kuvveti gerilimi
yüksek bir suç filmi. Öykünün
başkarakteri, bir polis mahkemesi hâkimi
olan Pierre Michel. Pierre’in kariyeri,
yıllarını harcadığı bir dava nedeniyle
batağa saplanmış durumdadır. Dava
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onun için bir takıntıya dönüşmüştür ve
artık tek bir amacı vardır: Ülkenin en
güçlü uyuşturucu kartellerinden birini
alt etmek. Altı yıllık bir süreci anlatan ve
35mm çekilen bu karanlık film, özellikle
başroldeki Oscar ödüllü Jean Dujardin ile
dikkat çekiyor.
▪ Inspired by William Friedkin’s

famed 1971 American thriller The
French Connection, Cédric Jimenez’s
second feature is a high-octane crime
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thriller. The main character is a police
magistrate named Pierre Michel, whose
career is stuck in a rut because of a case
he spends years working on. Obsessed
with the case, Pierre has only one
goal: to take down the most powerful
drug cartel in the country. Shot on
35mm, Jimenez’s brooding film that
spans six years is noteworthy for its
acclaimed script and the commanding
performance of its lead, Oscar-winning
actor Jean Dujardin.

intikam
THE SALVATION
a2 4 Ct. Sa. 13.30 | a 6 Pt. Mo. 16.00
r 12 Pz. Su. 16.00
danimarka denmark / 2014 / DCP
Renkli Colour / 91’ / İngilizce, Danca;
İngilizce, Türkçe altyazılı English, Danish;
English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: krıstıan levrıng
Senaryo Screenplay: krıstıan levrıng,
anders thomas jensen Görüntü Yön.

bâkir dev

Director of Photography: jens schlosser

FUSI
VIRGIN MOUNTAIN
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Kurgu Editing: pernılle bech chrıstensen
Müzik Music: kasper wındıng Oyuncular

çıkarcı cemaatinin ihanetine uğrayınca,
bu barışçıl yerleşimci intikamcı bir avcıya
dönüşüp suçluları katlederek şehrin
kararmış kalbine derman olacaktır.
Dogma hareketinden yönetmen
Levring’in çocukluk hayali olan İntikam
prömiyerini Cannes’da Geceyarısı
Gösterimi’nde yaptı.

a 6 Pt. Mo. 19.00 | r 12 Pz. Su. 19.00

Cast: mads mıkkelsen, eva green, jeffrey

f 15 Ça. We. 11.00

▪ “I made a Western that’s a myth
about Westerns,” Kristian Levring says
Producer: krıstına kornum Yapım Production about The Salvation. Mads Mikkelsen
stars as Jon, a Danish settler in 1870s
Co.: zentropa entertaınments33, spıer
America whose family is murdered.
fılms, forward fılms Dünya Hakları World
Jon sets out to avenge his family and
Sales: trust nordısk Kaynak Print Source:
confront the notorious gang leader
danısh fılm ınstıtute
Delarue. However, betrayed by his
corrupt and cowardly community,
▪ “Western mitolojisi hakkında bir
the peaceful pioneer must turn
Western yaptım” diyor Kristian Levring,
vengeful hunter, slay the outlaws,
İntikam için. Yıldız oyuncu Mads
and cleanse the town’s black heart.
Mikkelsen, 1870’lerin Amerika’sında
Dogme director Levring’s childhood
ailesi katledilmiş bir Danimarkalı
dream come true, The Salvation had
göçmen olan Jon rolünde. Jon, ailesinin
its premiere as a Midnight Screening
intikamını almaya ve kötü şöhreti almış
yürümüş çete reisi Delarue’nün karşısına at Cannes.
çıkmaya kararlıdır. Ancak korkak ve
dean morgan, erıc cantona, mıkael

persbrandt, douglas henshall Yapımcı

izlanda, danimarka ıceland, denmark
2014 / DCP / Renkli Colour / 94’
İzlandaca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Icelandic; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: dagur kárı
Görüntü Yön. Director of Photography:
rasmus vıdebaek Kurgu Editing: andrı
steınn gudjónsson, olıvıer bugge
coutté, dagur kárı Müzik Music: slowblow
Oyuncular Cast: gunnar jónsson, ılmur

zorunda kalır. Berlin Film Festivali’nde
özel gala gösteriminde prömiyerini
gerçekleştiren Bâkir Dev, Dagur Kari’nin
ilk filmi Albino Noi’den bu yana çektiği
en iyi film olarak değerlendiriliyor. Bâkir
Devile Dagur Kari, son filmi Paul Dano’lu
The Good Heart / İyi Yürek’ten altı yıl
sonra hem sinemaya hem de İzlanda’ya
dönüyor.

krıstjánsdóttır, sıgurjón kjartansson,

▪ A small story about a very large man,
an Icelandic “40-year-old virgin”… Fusi
is in his forties, overweight, living alone
thórır saemundsson Yapımcı Producer:
baltasar kormákur, agnes johansen Yapım with his mother, and yet to find courage
to enter the adult world. He sleepwalks
Production Co.: rvk studıos, nımbus fılm
through everyday life, where routine
Dünya Hakları World Sales: bac fılms
is the key. When a bubbly woman and
▪ Büyükçe bir adamın küçükçe hikâyesi, an 8-year old girl unexpectedly enter
his life, he is forced to take a leap.
İzlanda usulü bir “kırk yıllık bakir”…
Premiering at Berlinale’s gala section,
40’larında, kilolu, hâlâ annesiyle
Virgin Mountain marks director Dagur
oturan Fusi, henüz cesaretini toplayıp
Kari’s best film since his debut feature
yetişkinlerin dünyasına girememiştir.
Noi Albinoi. With this film, Kari returns
Gününü uyurgezer gibi geçirip tekdüze
to Iceland and filmmaking six years
bir hayat sürdürmektedir. Fıkır fıkır bir
after his latest film, The Good Heart
kadın ve sekiz yaşında bir kız çocuğu
with Paul Dano.
beklenmedik bir anda hayatına girince,
Fusi artık kendince harekete geçmek
franzıska una dagsdóttır, margrét

helga jóhannsdóttır, arnar jónsson,

ışıltılı hayat
LE BEAU MONDE
HIGH SOCIETY
f 7 Sa. Tu. 11.00 | fkm 13 Pt. Mo. 11.00
r2 18 Ct. Sa. 21.30
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 95’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.

Co.: pyramıde productıons, france 3
cınéma Dünya Hakları World Sales: pyramıde

Yönetmen Director: julıe lopes curval

ınternatıonal

Senaryo Screenplay: julıe lopes curval,
sophıe hıet Görüntü Yön. Director of
Photography: célıne bozon Kurgu Editing:
murıel breton Müzik Music: sébastıen
schuller Oyuncular Cast: ana gırardot,
bastıen bouıllon, baptıste lecaplaın,
aurélıa petıt, sergı lopez Yapımcı Producer:
fabıenne vonıer, francıs boespflug,
stéphane parthenay Yapım Production

▪ 20 yaşındaki Alice’in büyük bir yeteneği
var: El yapımı elbiseler tasarlamak...
Ancak Alice bu yeteneğiyle ne yapması
gerektiğini bilmiyor; ta ki epey zengin
bir kadın olan Agnes’le tanışana kadar.
Agnes’in onu prestijli bir moda okuluna
göndermesi sayesinde Alice’in hayatında
yeni bir sayfa açılıyor. Paris günleri genç
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kadına, burjuva bir sanatçı da olsa taze
bir aşk ve bambaşka fırsatlar getiriyor.
Işıltılı Hayat, seyircisini genç bir kadının
değişen dünyasına konuk ederken
sınıfsal ve sanatsal farkları da ele alıyor.
▪ 20-year-old Alice has a big talent:
Designing handmade dresses…
However, Alice doesn’t know what to
do with her gift. That changes when
she meets a very wealthy woman
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named Agnes, who pays for her tuition
to enrol at a highly prestigious fashion
academy. Alice’s brand new life in
Paris introduces her to a new circle,
new opportunities and a budding
romance although with a bourgeois
artist. High Society invites the audience
to the changing life of a young woman
while tackling class and artistic
differences.
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küçük karmaşa
A LITTLE CHAOS
a 5 Pz. Su. 16.00 | b 7 Sa. Tu. 13.30
r 11 Ct. Sa. 16.00
ingiltere uk / 2014 / DCP / Renkli Colour
116’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

yandan da Le Notre’un kalbini çalmaya
çabalayacaktır. Küçük Karmaşa, özellikle
Kate Winslet’ın oyunculuğuyla öne çıkan,
Senaryo Screenplay: alıson deegan, alan
rıckman, jeremy brock Görüntü Yön. Director dramatik yapısını ölçülü bir mizahla
süslemekten imtina etmeyen bir dönem
of Photography: ellen kuras Kurgu Editing:
nıcolas gaster Müzik Music: peter gregson filmi. Yönetmen Rickman filmde kralı da
canlandırıyor.
Oyuncular Cast: kate wınslet, matthıas
Yönetmen Director: alan rıckman

harika çocuk
IL GIOVANE FAVOLOSO
LEOPARDI
f 5 Pz. Su. 16.00 | r2 7 Sa. Tu. 19.00

schoenaerts, alan rıckman, stanley tuccı,

b 8 Ça. We. 13.30

danny webb Yapımcı Producer: gaıl egan,

▪ A Little Chaos is the sophomore

andrea calderwood, bertrand faıvre Yapım directing effort of Alan Rickman, one
Production Co.: potboıler productıons, the of British cinema’s most esteemed

italya ıtaly / 2014 / DCP / Renkli Colour

bureau Dünya Hakları World Sales: lıonsgate actors, and recently of the Harry

137’ / İtalyanca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Italian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: marıo martone
Senaryo Screenplay: marıo martone,
ıppolıta dı majo Görüntü Yön. Director of
Photography: renato berta Kurgu Editing:
jacopo quadrı Müzik Music: sascha rıng,
gıoacchıno rossını Oyuncular Cast: elıo
germano, mıchele rıondıno, massımo
popolızıo, anna mouglalıs, valerıo
bınasco, ısabella ragonese Yapımcı

hapishaneden farksız evinde, babasının
sıkı gözetiminde büyür. Nihayet,
24 yaşına geldiğinde evden ayrılır.
Yolu önce güzeller güzeli Fanny ve
Antonio Ranieri ile aşk üçgeni kuracağı
Floransa’ya, sonra da sağlığı günbegün
kötüleşmesine rağmen sefahatten bir
an olsun vazgeçmeyeceği Napoli’ye
çıkar. Son günlerini ise yazarak ve ölümü
bekleyerek Vezüv eteklerinde bir villada
geçirir.

Producer: carlo deglı espostı, patrızıa

▪ An unhappy artist, a child prodigy,
a romantic poet, a rebel, and one of
the most radical thinkers of his time; a
Hakları World Sales: raı com s.p.a
story of genius, suffering, poetry, loves,
2014 venedik venıce Pasinetti Ödülleri–En İyi and adventures... Giacomo Leopardi
Erkek Oyuncu, Genç Jüri– En İyi Erkek Oyuncu, grows up under the stern gaze of his
father, in a house that is a library,
AKAI En İyi Kadın Oyuncu Pasinetti Awards–
but essentially a prison. At the age of
Best Actor, Young Jury–Best Actor
twenty-four, he finally leaves home,
(e. germano), AKAI Best Actress
first for Florence where he becomes
involved in a love triangle with Antonio
▪ Kederli bir sanatçı, bir harika
Ranieri and the beautiful Fanny. Then
çocuk, romantik bir şair, asinin önde
he moves to Naples where despite his
gideni, zamanının en sınır tanımaz
deteriorating health, he enjoys a life
düşünürlerinden; deha, eza, şiir,
of debauchery. He will spend his final
aşk ve maceraperestlik üzerine
days at a villa at Vesuvius, writing and
bir öykü... Giacomo Leopardi,
waiting for death to arrive.
görünürde kütüphane olsa da esasen
massa, nıcola serra Yapım Production Co.:
palomar s.p.a., raı cınema s.p.a. Dünya

Potter series. A Little Chaos is about
a female landscape designer who is
hired by famous architect Le Notre to
the task of building one of the gardens
▪ İngilis sinema ve tiyatrosunun ünlü
oyuncularından, Harry Potter serisinden at Versailles Palace, which is under
construction. Upon accepting the job,
de hatırlayacağınız Alan Rickman’ın
Sabine De Barra will both try to win
ikinci yönetmenlik denemesi Küçük
the favour of “Sun King” Louis XIV
Karmaşa, inşaatı henüz sürmekte olan
(played by Rickman), who is known
Versay Sarayı’nın bahçelerini kurmakla
for his temperament, and also win the
görevlendirilen kadın bir peyzaj
mimarının hikâyesini anlatan bir dönem heart of Le Notre. Anchored by a great
filmi. Meşhur mimar Le Notre tarafından performance by Kate Winslet, A Little
Chaos is a period drama which doesn’t
işe alınan Sabine De Barra, bir yandan
shy away from peppering its dramatic
sertliğiyle tanınan “Güneş Kral” XIV.
structure with measured humour.
Louis’nin gözüne girmeye çalışırken bir
Türkiye Hakları Turkish Rights: the moments
entertaınment

bataklık
LA ISLA MÍNIMA
MARSHLAND
f 4 Ct. Sa. 21.30 | a 9 Pe. Th. 11.00
r2 10 Cu. Fr. 19.00
ispanya spaın / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 105’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Spanish; English, Turkish s.t.

mercedes cantero Yapım Production Co.:
atípıca fılms, atresmedıa cıne, sacromonte

Yönetmen Director: alberto rodríguez

fılms Dünya Hakları World Sales: fılm

Senaryo Screenplay: alberto rodríguez,

factory entertaınment

rafael cobos Görüntü Yön. Director of
Photography: álex catalán Kurgu Editing:

2014 san sebastıan En İyi Erkek Oyuncu,

josé m.g. moyano Müzik Music: julıo de la

En İyi Görüntü, Sinema Yazarları Ödülü Best

rosa Oyuncular Cast: raúl arévalo, javıer

Actor (j. gutıérrez), Best Cinematography,

gutıerrez, antonıo de la torre Yapımcı

Critics Award | 2015 goya En İyi Film, En İyi

Producer: jose antonıo felez, mıkel lejarza, Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Özgün
mercedes gamero, jose sanchez montes,

Senaryo, En İyi Yeni Kadın Oyuncu Best Film,
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▪ Alberto Rodríguez returns to
film noir with this thriller set in
Director, Best Editing, Best Photography, Best Andalucian wetlands. It’s 1980,
during the political transition
Original Score, Best Costume
period of Spain from dictatorship to
democracy. Two cops, ideologically
▪ Alberto Rodriguez, Endülüs’te geçen
miles apart, are reprimanded and
bu gerilimle kara film türüne dönüş
yapıyor. Yıl 1980… İspanya diktatörlükten sent as punishment to a remote town
in the swamps to investigate the
demokrasiye geçiş sancıları yaşıyor.
disappearance of two teenage sisters.
İdeolojik olarak birbirlerinden apayrı iki
There they will measure their wits
polis, kınama cezası aldıktan sonra iki
ergen kızın kaybolmasını araştırmak üzere against a savage killer in a community
anchored to the past and a society
bataklık bölgesindeki ücra bir kasabaya
slippery like the marshes. With its
sürülür. Geçmişe saplanıp kalmış,
twisting plotline, social critique,
bataklığın kendisi gibi kaygan bir kasaba
realism, and eerie atmosphere,
halkının ortasında iki anti-kahraman
Marshland is definitely Spain’s film of
bütün zekâlarını vahşi bir katile karşı
the year.
birleştirmek zorunda kalacaktır. Bataklık
kesinlikle yılın en iyi İspanyol filmi…
Best Director, Best Actor, Best Original

Screenplay, Best New Actress, Best Artistic

taşkınlar kulübü
THE RIOT CLUB
f 12 Pz. Su. 21.30 | a 13 Pt. Mo. 13.30
r 18 Ct. Sa. 13.30
ingiltere uk / 2014 / DCP / Renkli Colour
106’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

eden öğrencilerin hayatı üzerindeki
tesirlerini dert ediniyor. Scherfig
Senaryo Screenplay: laura wade Görüntü Yön. karakterlerini “Patlamaya hazır, uysal ve
zarif kaplanlardı” cümlesiyle özetliyor ve
Director of Photography: sebastıan blenkov
filmde hiçbir karakterini yargılamadığını
Kurgu Editing: jake roberts Müzik Music:
da ekliyor.
kasper wındıng Oyuncular Cast: sam
Yönetmen Director: lone scherfıg

claflın, max ırons, douglas booth, jessıca
brown fındlay, hollıday graınger Yapımcı
Producer: pete czernın, graham broadbent
Yapım Production Co.: blueprınt pıctures
Dünya Hakları World Sales: hanway fılms

özgürlük tepesi
JAYUEUI ONDUK
HILL OF FREEDOM
b 5 Pz. Su. 11.00 | r2 8 Ça. We. 19.00
f 10 Cu. Fr. 11.00
güney kore south korea / 2014 / DCP
Renkli Colour / 66’ / İngilizce, Korece;

aşkına yaşadıklarını anlatmaktan, günlük
gibi yazılmış mektuplar bırakmaktan
vazgeçmeyen bir adamın öyküsü. Peki,
kadın bu mektuplara nihayet ulaştığında
Yönetmen Director: hong sang-soo
artık çok geç mi olacak? Ya da anlatılanlar
Senaryo Screenplay: hong sang-soo
hangi sırayla gerçekleşti acaba? Özgürlük
Görüntü Yön. Director of Photography: park
Tepesi sadece etkileyici bir aşk hikâyesi
hongyeol Kurgu Editing: hahm sungwon
Müzik Music: jeong yongjın Oyuncular Cast: değil, aynı zamanda bellek ve zaman
üzerine bir deneme.
kase ryo, moon sorı, seo younghwa, kım
İngilizce, Türkçe altyazılı English, Korean;
English, Turkish s.t.

euısung, youn yuhjung Yapımcı Producer:
kım kyoung-hee Yapım Production Co.:

▪ The latest Hong Sang-soo film which

premiered at Venice is a love story told
through letters. These are the letters
Sales: fınecut co. ltd.
written by Mori, a Japanese language
instructor, who goes to South Korea
2014 nantes 3 contınents En İyi Film Best
to pursue the woman he has fallen in
Film | 2014 korea kore Sinema Yazarları
love with. It’s the story of a man who
Derneği–Yılın En İyi Kore Filmi Korean
Association of Film Critics’–Year’s Best Korean keeps writing diary-entry-like letters
to the woman he loves even though
Film
he can’t manage to locate her while
meeting new people in the meantime.
▪ İlk gösterimi Venedik’te gerçekleşen
Will it be too late when the woman
yeni Hong Sang-soo filmi, mektuplar
finally receives these letters? Or in what
aracılığıyla anlatılan bir aşk hikâyesi.
Sevdiği kadının peşinden Güney Kore’ye chronology did the depicted events take
place? Hill of Freedom is not only an
giden Japon dil öğretmeni Mori’nin
yazdığı mektuplar bunlar. Aradığı kadını effecting love story, but also an essay on
bulamayınca yeni insanlarla tanışan ama memory and time.
jeonwonsa fılm co. Dünya Hakları World
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▪ Arka arkaya çektiği An Education /
Aşk Dersi ve One Day / Bir Gün ile
hem roman uyarlama hem de yıldız
oyuncuları yönetme becerisini gözler
önüne seren Lone Scherfig, bu kez bir
tiyatro oyunu uyarlamasıyla karşımızda.
Taşkınlar Kulübü, Oxford Üniversitesi’nin
kalburüstü ve özel erkek öğrenci
kulüplerinden birinin bu kulüple temas

▪ After showing her flair in literary
adaptations and directing star actors
as well with her back to back films
An Education and One Day, Danish
director Lone Schefrig returns with
an adaptation of a stage play. The Riot
Club is concerned with the effects
of one of Oxford University’s most
select and exclusive male clubs on its
member students. Scherfig describes
her characters as “a bunch of tamed
and elegant tigers with very short fuses”
and adds that she has no judgment over
them.

vıctorıa
r2 6 Pt. Mo. 21.30 | f 7 Sa. Tu. 16.00
a 11 Ct. Sa. 16.00
almanya germany / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 140’ / Almanca, İngilizce; Türkçe
altyazılı German, English; Turkish s.t.
2015 berlın En İyi Görüntü, Almanya Sanat
Yönetmen Director: sebastıan schıpper

Sinemaları Birliği Ödülü Best Cinematography,

Senaryo Screenplay: sebastıan schıpper,

German Arthouse Cinemas Guild Award

olıvıa neergaard-holm, eıke schulz

▪ Victoria, Berlin’e yeni taşınmış, hayatını
kafede çalışarak kazanan genç bir kadın.
Berlin’de henüz arkadaş edinememiş;
neergaard-holm Müzik Music: nıls frahm
oldukça girişken ve hayatında heyecan
Oyuncular Cast: laıa costa, frederıck lau,
arıyor. Bir gece, eğlendiği bir kulübün
franz rogowskı, burak yiğit, max mauff,
hemen dışında bir grup erkekle tanışıyor.
andré m. hennıcke, anna lena klenke,
eıke schulz Yapımcı Producer: jan dressıer, Sonraki saatte bir banka soygununa
varacak olaylar silsilesi hem Berlin’in
sebastıan schıpper, davıd keıtsch, anatol
nıtschke, catherıne baıkousıs, chrıstıane arka sokaklarını hem de Victoria’nın
dressler Yapım Production Co.: monkey boy, karanlık taraflarını gözler önüne seriyor.
140 dakikalık tek bir plandan oluşan,
deutschfılm, radıcal medıa Dünya Hakları
benzerine kolay rastlanamayacak türden
World Sales: the match factory Türkiye
bu filmde dram, mizah, romantizm ve
Hakları Turkish Rights: fabula fılms
Görüntü Yön. Director of Photography: sturla
brandth grovlen Kurgu Editing: olıvıa
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suç bir arada. Yönetmen Schipper’in
sözleriyle: “Bu bir banka soygunu filmi
değil. Bu bir banka soygunu.”

an hour and we get to know Victoria’s
dark side as it takes us on a journey
through the backstreets of Berlin. The
film, comprised of a one of a kind,
▪ Victoria is a young waitress in Berlin. 140-minute single take, mixes drama,
Outgoing but friendless in Berlin, thrill comedy, romance, and crime together,
and in the words of director Schipper,
seeker Victoria meets a group of guys
outside the club she danced all night.
“This is not a film about a bank robbery.
Events escalate into a bank heist within This is a bank robbery.”

lorenzo da ponte Görüntü Yön. Director
of Photography: andré szankowskı Kurgu
Editing: evı romen Müzik Music: martın
haselböck Oyuncular Cast: john malkovıch,
veronıca ferres, florıan boesch, mıah
persson, anna prohaska, marıa joão
bastos, lola naymark, kerstın avemo, kate
lındsey, anny ardant, jonas kaufmann
Yapımcı Producer: paulo branco, alexander
dumreıcher-ıvanceanu, bady mınck, stefan
arndt, uwe schott, ulrıch seıdl Yapım

aurora

Production Co.: alfama fılms, amour fou
vıenna, x fılme creatıve pool, ulrıch seıdl

r2 5 Pz. Su. 13.30 f 8 Ça. We. 11.00

fılm produktıon Dünya Hakları World Sales:

a2 12 Pz. Su. 16.00

alfama dıstrıbutıon Türkiye Hakları Turkish

|

Rights: alparslan yapım

şili chıle / 2014 / DCP / Renkli Colour
83’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Spanish; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: rodrıgo sepúlveda
Senaryo Screenplay: rodrıgo sepúlveda
Görüntü Yön. Director of Photography:
enrıque stındt Kurgu Editing: andrea
chıgnolı Müzik Music: carlos cabezas
Oyuncular Cast: amparo noguera, luıs

göre hiçbir hakkı yoktur; ne isim verilebilir
ne de gömülebilir. Sofia, “Aurora”
adını verdiği bu bebeği usulünce
defnedebilmek için bir hukuk savaşı
başlatır. Yönetmen Sepulveda’nın üçüncü
uzun metrajlı filmi olan Aurora gerçek bir
öyküye dayanıyor.

gnecco, jaıme vadell, francısco pérezbannen, marıana loyola, patrıcıa
rıvadeneıra, francısca gavılán, maría josé
sıebald Yapımcı Producer: florencıa larrea
Yapım Production Co.: forastero ltda Dünya
Hakları World Sales: fılms boutıque
2014 sanfıc (santıago) En İyi Film Best Film

▪ Başroldeki Amparo Noguera’nın
performansıyla ses getiren Aurora, insanı
hem ağlatan hem de sevgi ve empatiye
inandıran az sayıda yapıttan biri.
Film, çocuk evlat edinmeye çalışan bir
öğretmen Sofia’nın hikâyesini anlatıyor.
Gazetede bir bebeğin çöplükte ölü olarak
bulunduğunu okuyan Sofia, bu zavallının
kaderine kafayı takar. Bebeğin yasalara

▪ A buzz title, primarily for lead
Amparo Noguera’s performance, Aurora
is one of those few films that makes
you cry but also makes you believe in
love and empathy. The film tells the
story of Sofia, a school teacher, who
has been trying to adopt a child. When
she reads in a local newspaper that a
baby was found dead in a dumpster,
she becomes obsessed with the fate of
this creature that according to the law
has no rights–the baby may neither
be named nor buried. Sofia begins a
legal battle to bury the baby whom she
names “Aurora”. Director Sepulveda’s
third feature, Aurora is based on true
events.

▪ Mozart’lı Malkovich’li Casanova:
Üçü bir arada! Yönetmen koltuğunda
Michael Sturminger’ı gördüğümüz bu
“gezici oda operası tiyatrosunda” John
Malkovich, Casanova’yı ve kendisini
oynuyor. Yönetmen Sturminger
tarafından sahnelenen opera-tiyatro,
sinemanın olanakları, tiyatronun
samimiyeti ve görkemli opera müziğinin
insanda bıraktığı neşeli ruh hali içinde
beyazperdeye uyarlanmış. Oyunun yazarı
da yönetmenin ta kendisi. Malkovich’i
gene efsanevi çapkın rolünde izliyoruz.
Casanova, ömrünün son günlerinde

CHUANGRU ZHE
RED AMNESIA
r2 4 Ct. Sa. 16.00 | f 5 Pz. Su. 21.30
b 14 Sa. Tu. 11.00
çin chına / 2014 / DCP / Renkli Colour
110’ / Çince; İngilizce ve Türkçe altyazılı
Mandarin; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: wang xıaoshuaı
fang leı, lı feı Görüntü Yön. Director of
Photography: wu dı Kurgu Editing: yang
hongyu Müzik Music: umeıt Oyuncular

b 8 Ça. We. 11.00 | r 12 Pz. Su. 11.00

Cast: lu zhong, shı lıu, feng yuanzheng,

fkm 14 Sa. Tu. 13.30

qın hao, amanda qın Yapımcı Producer:
lıu xuan Yapım Production Co.: dongchun

fransa, avusturya, almanya france,

fılms productıon co., ltd Dünya Hakları

austrıa, germany / 2014 / DCP / Renkli

World Sales: chınese shadows

Colour / 118’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: mıchael sturmınger

günlüklerini okuyarak geçmişi yad ediyor.
Filmde, hem sahnelenen operaları,
hem de Casanova’nın yaşamını geri
dönüşlerle, sahte belgesel görüntüleri
ve Mozart’ın Figaro’nun Düğünü, Don
Giovanni ve Cosi fan tutte adlı yapıtlarının
müziği eşliğinde izliyoruz. Bazı aryaları
Malkovich kendi söylüyor.
▪ Mozart meets Malkovich meets
Casanova: in a nutshell, that is the
essence of Casanova Variations, a
“touring chamber opera play” by
Michael Sturminger, with John
Malkovich portraying Casanova–and
himself. With the visual power of
cinema, the intimacy of theatre, and
the effortlessness of opera music, the
successful opera/play is adapted to the
big screen by Sturminger, the original
play’s author with Malkovich as the
legendary seduction artist again. Telling
about Casanova’s last days looking
back on his life through his diaries,
the film intermingles a stage opera,
Casanova’s period scenes, flashbacks,
mock documentary footage, all with a
soundtrack of musical excerpts from
Mozart’s The Marriage of Figaro, Don
Giovanni and Cosi fan tutte, some of it
sung by Malkovich himself.

kızıl amnezi

Senaryo Screenplay: wang xıaoshuaı,

casanova varıatıons
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Senaryo Screenplay: mıchael sturmınger,

2014 asya pasifik sinema ödülleri asıa-

markus schleınzer Özgün Yapıt Original

pacıfıc screen awards En İyi Kadın Oyuncu

Work: wolfgang amadeus mozart,

Best Actress (lu zhong)

▪ Pekin Bisikleti, Şangay Düşleri ve 11
Yaşındayım gibi filmleriyle tanıdığımız
Wang Xiaoshuai bu kez alışılmadık bir
gerilim filmiyle karşımızda. Emekli ve dul
bir kadın olan Deng’in gündelik rutini,
yaşlı annesi ve oğullarıyla ilgilenmekten
ibarettir. Her ne kadar artık çoktan birer
yetişkin olan oğulları başka şeylerle
meşgul olması için ısrar etseler de
kadının inadını kıramazlar. Oğullarının
yapamadığını, bir yabancıdan gelen
telefonlar başarır. Deng’in düzenini alt
üst eden bu rahatsız edici müdahalenin
kaynağı kimdir? Xiaoshuai, bellek üzerine
kurulu bu hikâyeyle Çin’in yakın tarihine
bakıyor.
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▪ Wang Xiaoshuai, the director of
Beijing Bicycle, Shanghai Dreams and 11
Flowers, is back with an unusual thriller.
Retired divorcée Deng’s daily routine
consists of taking care of her sons and
elderly mother. Her adult sons, who
insist that she should be occupied
with other things, can’t overcome her

stubbornness. However, a phone call
from a stranger succeeds in what her
sons fail at. Who is the source of this
disturbing interference that upends
her life? Director Xiaoshuai gazes upon
the recent history of China in this story
about memory.

belalı ev
UKKILI KAMSHAT
THE OWNERS
r2 4 Ct. Sa. 19.00 | a2 6 Pt. Mo. 21.30
f 9 Pe. Th. 11.00
kazakistan kazakhstan / 2014 / DCP
Renkli Colour / 93’ / Kazakça, Rusça;

köydeki evlerine geri dönen üç kardeşi
tatsız bir sürpriz beklemektedir. Aradan
geçen zamanda evi başka bir aile
sahiplenmiştir. Yasalara polis dahil
Yönetmen Director: adılkhan yerzhanov
kimsenin pek itibar etmediği bu köyde
Senaryo Screenplay: adılkhan yerzhanov
tapunun kimde olduğu da neredeyse
Görüntü Yön. Director of Photography:
önemsizdir. Devletin ise kimseye yardım
yerkınbek ptyralıyev Kurgu Editing:
etmeye mecali kalmamıştır... Yer yer
adılkhan yerzhanov Müzik Music: andreı
Aki Kaurismäki’yi anımsatan absürt bir
dubodelov, mıkhaıl sokolov, alexander
mizaha sahip olan bu Kazak filminin ilk
sukharev Oyuncular Cast: yerbolat
yerzhan, aıdyn sakhaman, alıya zaınalova, gösterimi Cannes’da gerçekleşmişti.
İngilizce ve Türkçe altyazılı Kazakh,
Russian; English, Turkish s.t.

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.

bauyrzhan kaptagaı, nurbek mukushev

▪ A masterful dark comedy about idle
bureaucracy, corruption and nepotism…
Upon realising that they won’t be able
Production Co.: short brothers llc Dünya
to make it in the city, three siblings
Hakları World Sales: urban dıstrıbutıon
return to their village to claim the
ınternatıonal
house their mother left them, however
an unpleasant surprise awaits them
2014 chıcago Özgünlük Özel Mansiyon
there. In the passing years, another
Special Mention for Originality | 2014
varşova warsaw Özgür Ruh Ödülü Free Spirit family has laid claims to the house. It’s
almost trivial who has the deed in this
Award | 2014 kültürel direniş ff cultural
resıstance ff (lübnan lebanon) NETPAC En tiny village where nobody cares about
the law, including the police, and the
İyi Asya Filmi Best Asian Film
government doesn’t have the strength
to help anyone. This Kazakh film
▪ İşlemeyen bir bürokrasi, yolsuzluk ve
adam kayırmaca üzerine şahane bir kara which in parts evokes Aki Kaurismäki’s
absurdist humor had its premiere at
komedi... Şehirde tutunamayacaklarını
Cannes.
anlayınca annelerinden miras kalan
Yapımcı Producer: olga khlasheva,

adılkhan yerzhanov, serık abıshev Yapım

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR

yeni bir bakış
new vısıons
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theeb
f 8 Ça. We. 19.00 | r 10 Cu. Fr. 13.30
a2 19 Pz. Su. 11.00
ürdün, birleşik arap emirlikleri,
ingiltere jordan, unıted arab emırates,
uk / 2014 / DCP / Renkli Colour / 100’

film bu… Yıl 1916, Arap İsyanı başlamak
üzere. Kabilede bedevi geleneklerine göre
sürüp giden yaşam, bir İngiliz subayın
gizemli bir görevle yanlarına gelmesiyle
Yönetmen Director: najı abu nowar
değişir. Theeb’in ağabeyi Hüseyin, Arap
Senaryo Screenplay: najı abu nowar, bassel
çöllerinde yapacağı tehlikeli yolculukta
ghandour Görüntü Yön. Director of
subaya mihmandar olmayı kabul eder.
Photography: wolfgang thaler Kurgu
Ancak tuzağa düşerler ve Theeb küçücük
Editing: rupert lloyd Müzik Music: jerry
yaşına rağmen durumun derhal farkına
lane Oyuncular Cast: jacır eıd, hassan
varır: Hayatta kalmak için, tıpkı adını
mutlag, husseın salameh, jack fox, marjı
audeh Yapımcı Producer: bassel ghandour, taşıdığı kurt gibi olmalı, yetişkin olmayı
ve güvenmeyi öğrenmelidir.
rupert lloyd Yapım Production Co.: bayt
▪ “The most audience-friendly feature
al shawareb, noor pıctures Dünya Hakları
World Sales: fortıssımo fılms Türkiye Hakları to emerge from the Arab world,” Theeb
tells the story of one boy’s journey to
Turkish Rights: denk sinema
adulthood after the death of his father,
2014 venedik venıce En İyi Yönetmen–Ufuklar a story of brotherhood and betrayal...
The eve of the Arab revolt, 1916...
Best Director–Orrizonti | 2014 londra
When Theeb’s Bedouin tribal life is
london Mansiyon, FIPRESCI Ödülü Special
interrupted with the arrival of a British
Commendation, FIPRESCI Prize | 2014 abu
Army Officer on a mysterious mission,
dhabı En İyi Arap Filmi, FIPRESCI Ödülü
his older brother Hussein agrees to
Best Film from the Arab World, FIPRESCI
escort the officer on a treacherous
Prize | 2014 camerımage En İyi İlk Film Best
journey across the Arabian Desert. An
Debut
ambush occurs and Theeb, although
just a young boy, comes to quickly
▪ “Arap dünyasından çıkan en izleyici
dostu film” olarak tanımlanan Theeb’de, understand that if he is to survive, he
küçük bir çocuğun, babasının ölümünün must live up to the attributes of the wolf
of which he was named after and learn
ardından nasıl yetişkine dönüştüğünü
about adulthood and trust.
izliyoruz; kardeşlik ve ihanet üzerine bir
Arapça; İngilizce, Türkçe altyazılı Arabic;
English, Turkish s.t.

party gırl
r 7 Sa. Tu. 16.00 | fkm 13 Pt. Mo. 16.00
f 14 Sa. Tu. 21.30
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 95’ / Fransızca, Almanca;
İngilizce, Türkçe altyazılı French, German;
English, Turkish s.t.

Müzik Music: nıcolas weıl, sylvaın ohrel,
alexandre lıer Oyuncular Cast: angélıque

Yönetmen Director: marıe amachoukelı,

lıtzenburger, joseph bour, marıo theıs,

claıre burger, samuel theıs

samuel theıs, severıne lıtzenburger,

Senaryo Screenplay: marıe amac houkelı,

cynthıa lıtzerburger Yapımcı Producer:

claıre burger, samuel theıs Görüntü Yön.

denıs carot, marıe masmouteıl Yapım

Director of Photography: julıen poupard

Production Co.: elzévır fılms Dünya Hakları

Kurgu Editing: frédérıc baıllehaıche

World Sales: pyramıde ınternatıonal
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2014 cannes En İyi İlk Film, En İyi Oyuncu
Kadrosu–Belirli Bir Bakış Camera d’or,
Ensemble Prize–Un certain regard | 2014
cabourg Büyük Ödül Grand Prix | 2014 parıs
Cinema Halk Ödülü Prix du public | 2014
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yolculuğunun sonunu ifade ediyormuş
gibi geldi. Bu halimizin bir filmini yapmak
gerek diye düşündük. Angélique’in
gerçek ailesinden karakterler filmde de
kendilerini oynuyor.” – Yönetmenler

odessa En İyi Kadın Oyuncu Best

▪ Director Samuel Theis’ mother
Angélique is a 60-year-old bar hostess
in a cabaret. She still likes to party, she
Prix, Best Actress, Student Jury Award
still likes men. As time goes by, clients
become rare. But Michel, her regular
▪ Yönetmen Samuel Theis’in annesi
client, is still in love with her. One day,
Angélique, bir gece kulübünde
he asks Angélique to marry him. “Her
konsomatrislik yapan 60 yaşında bir
getting married raised some questions.
kadındır. Hâlâ aklı eğlencede olan, hâlâ
erkeklerden hoşlanan Angélique, zaman It was like a conclusion to the journey
geçtikçe müşterilerini kaybetmeye başlar. of a woman who has only known nightlife and who resolves to settle down
Gedikli müşterilerinden Michel yine de
late in the day. We thought that this
ona âşıktır ve nihayet, bir gün evlenme
teklif eder. “Evlenmeye karar vermesi bazı situation really called for a film. The
sorular getirdi aklımıza. Gece hayatından film introduces her real family, whose
members play their own parts.”
başka bir şey bilmeyen ve aniden artık
– The Directors
evinin kadını olmaya karar veren birinin
Actress | 2014 bratıslava Büyük Ödül, En İyi

Kadın Oyuncu, Öğrenci Jürisi Ödülü Grand

ben ölmeden önce
BEFORE I DISAPPEAR
f 7 Sa. Tu. 19.00 | a 8 Ça. We. 11.00
r 10 Cu. Fr. 19.30
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour
98’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

ile onun aşırı kuralcı yeğeni New York
sokaklarında insanın yüreğini sızlatan
bir serüvene çıkıyor. 20’li yaşlarını
Senaryo Screenplay: shawn chrıstensen
Görüntü Yön. Director of Photography: danıel sürerken tam anlamıyla dibe vuran
Richie (yönetmen ve senarist Shawn
katz Kurgu Editing: andrew napıer, shawn
Christensen) bu çaresizliğe bir son
chrıstensen, damon russell Müzik Music:
vermek niyetiyle yarım ağızla da olsa
darren morze Oyuncular Cast: shawn
chrıstensen, fatıma ptacek, emmy rossum, intihara kalktığında, kız kardeşinden
ron perlman, paul wesley, rıchard schıff gelen acil telefonla yeğenine bakmak
üzere yola koyulur. Böylece, akşamın
Yapımcı Producer: damon russell, lucan
bir vaktinde dayı-yeğen, Manhattan
toh, shawn chrıstensen, paul wesley,
sokaklarında, akıllı adamın girişmeyeceği
terry leonard Yapım Production Co.: fuzzy
logıc pıcture, wıgwam fılms Dünya Hakları yollarda birbirine bağlanmaya başlar.
Yönetmen Director: shawn chrıstensen

daughter. So begins a madcap tour of
Manhattan after dark, as uncle and
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niece find unexpected bonds in the
unlikeliest of places.

prens
PRINS
PRINCE
r 4 Ct. Sa. 11.00 | a 8 Ça. We. 16.00
a2 10 Cu. Fr. 21.30
hollanda the netherlands / 2015 / DCP
Renkli Colour / 78’ / Flamanca; İngilizce,
Türkçe altyazılı Dutch; English, Turkish s.t. muhabbetleriyle dolu. 17 yaşındaki Eyüp,

güzeller güzeli Laura’ya sırılsıklam âşık,
fakat kızın erkek arkadaşı epey belalı.
Cebinde beş parası olmayan Eyüp bu
Senaryo Screenplay: sam de jong Görüntü
savaşı kazanmak istiyorsa farklı bir yol
Yön. Director of Photography: paul özgür
bulmalı. Ancak ortaya mor Lamborghini’li
Kurgu Editing: mıeneke kramer Müzik
bir manyak çıkınca, gecesi bitmek
Music: palmbomen Oyuncular Cast: ayoub
bilmeyen bir kâbusa dönecek.
elasrı, jorık scholten, achraf mezıanı,
▪ The opening film of the Generation
oussama addı, elsıe de brauw, sıgrıd ten
section of the Berlinale, Prince is
napel, olıvıa lonsdale Yapımcı Producer:
awarded music video director Sam
gıjs kerbosch, gıjs determeıjer, roel
de Jong’s feature directorial debut.
oude nıjhuıs Yapım Production Co.: 100%
Badass heroes and villains talk fast
halal Dünya Hakları World Sales: mongrel
cars, beautiful girls, Rolexes, and cool
ınternatıonal
designer clothes at the low-income
housings of Amsterdam in this
2015 berlın Mansiyon–Genç Jüri Special
playful coming-of-age film with hip
Mention–Young Jury
hop dialogue and comic strip action.
17-year-old Ayoub is in love with pretty
▪ Berlin Film Festivali’nin Generations
bölümünün açılış filmi olan Prens, ödüllü Laura, but her boyfriend is one of the
video klip yönetmeni Sam de Jong’un ilk really tough guys. If the penniless
Ayoub wants to compete, he’s going
uzun metrajlı çalışması. Amsterdam’ın
to have to think of something. And
fakir mahallelerinde geçen bu hınzır
büyüme hikâyesi, hip hop’lu, Hollywood when the psycho guy with the purple
filmlerinden fırlamış gibi “sert” çocuklar Lamborghini shows up, it is going to be
ve kötü adamlar, hız yapan arabalar, fıstık a long, nightmarish night for Ayoub.
gibi kızlar, Rolex saatler ve marka kıyafet
Yönetmen Director: sam de jong

’71
r 4 Ct. Sa. 19.00 | a 7 Sa. Tu. 19.00
f 13 Pt. Mo. 13.30

World Sales: electrıc entertaınment

▪ A troubled young man and his
straight-laced niece embark on a
thrilling odyssey through New York
Mention | 2014 sxsw İzleyici Ödülü Audience
City in this heartrending drama based
Award | 2014 northeast ff (new jersey) En
İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, on the Oscar-winning short Curfew. As
his life hits rock bottom, 20-something
En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın
Oyuncu Best Feature, Best Director, Best Actor, Richie (played by writer-director Shawn
Christensen) decides to end it all, only
Best Actress, Best Supporting Actress
to have his half-hearted suicide attempt
interrupted by an urgent request from
▪ Oscar ödüllü kısa film Curfew’den
uyarlanan bu filmde, dertli bir genç adam his sister to babysit her precocious
2014 varşova warsaw Mansiyon Special

ingiltere unıted kıngdom / 2014 / DCP
Renkli Colour / 100’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
davıd wılmot Yapımcı Producer: angus
Yönetmen Director: yann demange

lamont, robın gutch Yapım Production Co.:

Senaryo Screenplay: gregory burke

crab apple fılms, warp x fılms ltd. Dünya

Görüntü Yön. Director of Photography: tat

Hakları World Sales: protagonıst pıctures

radclıffe Kurgu Editing: chrıs wyatt Müzik

Türkiye Hakları Turkish Rights: fıda fılm

Music: davıd holmes Oyuncular Cast: jack
o’connell, paul anderson, rıchard

2014 britanya bağımsız sinema ödülleri

dormer, sean harrıs, charlıe murphy,

brıtısh ındependent fılm awards En
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İyi Yönetmen Best Director | 2014 berlın
Ekümenik Jüri–Mansiyon Ecumenical Jury–
Special Mention | 2014 phıladelphıa En İyi
Yönetmen Best Director | 2014 dınard İzleyici
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var. Demange ustalıkla çekilmiş takip
sahneleriyle gerilimi en üst seviyede
tutarken, olayların politik arka planını da
es geçmiyor.
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melbourne
a2 4 Ct. Sa. 11.00 | r2 15 Ça. We. 16.00
f 16 Pe. Th. 21.30

Ödülü Audience Award | 2014 atina athens

▪ One of the most talked about films
of last year, ‘71 is a breathless thriller.
Director Yann Demange takes the
▪ Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren ilk
audience to the streets of Belfast in
filmlerinden ‘71 nefes nefese izlenen bir
1971. Rookie British soldier Gary is
aksiyon... Yönetmen Yann Demange,
accidentally left behind by his unit
seyirciyi 1971 yılına, Belfast sokaklarına
following an operation to quell a riot.
götürüyor. Bir ayaklanmayı durdurmak
için yapılan harekâtta birliği erkenden geri Rising British star Jack O’Connell
portrays Gary in his effort to come
çekilmek zorunda kalınca, deneyimsiz
out alive from the streets of Belfast.
İngiliz askeri Gary yanlışlıkla tek başına
Demange keeps the audience at the edge
geride kalır. Genç adamın Belfast
of their seats with masterfully crafted
sokaklarından canlı kurtulma çabasını
chase sequences while not neglecting
anlatan filmin başrolünde, son yılların
yükselişteki İngiliz yıldızı Jack O’Connell the political background of the events.
En İyi Film Best Film

iran ıran / 2014 / DCP / Renkli Colour 93’
Farsça; İngilizce, Türkçe altyazılı Persian;
English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: nıma javıdı
Senaryo Screenplay: nıma javıdı Görüntü
Yön. Director of Photography: hooman
behmanesh Kurgu Editing: sepıdeh
abdolvahab Müzik Music: hamed sabet
Oyuncular Cast: peyman moadı, negar
Javaherıan, manı haghıghı, roshanak
geramı, elham korda, vıda javan,
shırın yazdan bakhsh, alıreza ostadı,
parastoo moghaddam Yapımcı Producer:
javad norouzbeıgı Yapım Production Co.:

veda partisi

qabeaseman art ınstıtute Dünya Hakları

MITA TOVA
THE FAREWELL PARTY

World Sales: ıranıan ındependents

b 5 Pz. Su. 16.00 | r 8 Ça. We. 11.00

2014 stockholm En İyi Senaryo, En

a2 13 Pt. Mo. 21.30

İyi Görüntü Best Screenplay, Best
Cinematography | 2014 kahire caıro En İyi

almanya, israil germany, ısrael / 2014

Film Best Film | 2014 gıjon En İyi Yönetmen,

DCP / Renkli Colour / 90’ / İbranice;
İngilizce, Türkçe altyazılı Hebrew; English,

En İyi Senaryo, Genç Jüri Ödülü Best Director,

▪ Sharon Maymon ve Tal Granit’in

uzun metrajlı ilk filmi olan Veda Partisi,
janrının tüm olanaklarını seferber
eden bir kara komedi. Bir huzurevinde
Yönetmen Director: sharon maymon,
yaşayan birkaç dost, ölmek isteyen bir
tal granıt
arkadaşları için bir ötanazi makinesi
Senaryo Screenplay: sharon maymon, tal
granıt Görüntü Yön. Director of Photography: icat ediyor. Yaptıkları makinenin
haberi yayıldıkça ve her gün daha çok
tobıas hochsteın Kurgu Editing: eınat
insan makine hakkında soru sormaya
glaser zarhın Müzik Music: avı bellelı
başlayınca mucitler oldukça zorlu bir
Oyuncular Cast: ze’ev revach, levana
soruyla karşı karşıya kalıyor: İnsanların
fınkelshteın, alıza rosen, ılan dar, rafı
tabor Yapımcı Producer: talıa kleınhendler, ölmesine yardım ederek doğru bir iş mi
osnat handelsman-keren, haım mecklberg, yapıyoruz acaba?
Turkish s.t.

Best Script, Young Jury Prize | 2014 mar del
plata En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (n.

aynasız
HYENA
a 6 Pt. Mo. 13.30 | r 7 Sa. Tu. 11.00
b 12 Pz. Su. 19.00
ingiltere unıted kıngdom / 2014 / DCP
Renkli Colour / 112’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
2014 les arcs En İyi Erkek Oyuncu Best Actor

▪ Sharon Maymon and Tal Granit’s

debut feature film The Farewell Party
utilizes all the devices of dark comedy
fılms, 2team productıons, pallas fılms,
as a genre. A couple of friends who live
twenty twenty vısıon, unıted kıng fılms
in a nursing home invent a euthanasia
Dünya Hakları World Sales: beta cınema
machine for one of them, who decides
to end his life. As the news of the
2014 venedik günleri venıce days Halkın
invention spreads and more people
Seçimi People’s Choice | 2014 israil sinema
start asking questions, the inventors
akademisi ödülleri ısraelı fılm academy
awards En İyi Erkek Oyuncu (z. revach), En İyi have to answer a tougher question: Are
we doing the right thing by helping
Görüntü, En İyi Ses, En İyi Makyaj Best Actor,
people die?
Best Cinematography, Best Sound, Best
edery, leon edery Yapım Production Co.: pıe

Make Up

▪ Amir and Sara decide to leave Iran for
Melbourne in order to attend university
and start anew. However, a tragic event
they get involved in involuntarily just
hours before their flight destroys their
plans. Nima Javidi’s first feature length
has received rave reviews for its refined
and intricate script.

javaherıan)

estee yacov mecklberg, thanassıs
karathanos, karl baumgartner, moshe

▪ 2014 Venedik Film Festivali
Eleştirmenler Haftası’nın açılış filmi
olan Filmin iki karakteri, Amir ve
Sara, üniversite öğrenimi için ülkeleri
İran’ı geride bırakarak Melbourne’e
taşınmaya ve hayatlarında beyaz bir sayfa
açmaya karar veriyor. Ancak uçaklarının
kalkmasına yalnızca birkaç saat kala
istemeden dahil oldukları trajik bir olay
bütün planlarını bozuyor. Nima Javidi’nin
ilk uzun metrajlı filmi olan Melbourne,
özenli ve girift senaryosuyla bolca övgü
topladı.

Yönetmen Director: gerard johnson

(p. ferdinando) | 2014 sıtges En İyi Film

Senaryo Screenplay: gerard johnson

Best Film

Görüntü Yön. Director of Photography:

▪ “İyi polis olmak bu işin kitabındaki
her şeyi layıkıyla uygulamak mıdır?”
Gerard Johnson’ın ikinci uzun metrajlı
peter ferdınando, stephen graham, neıl
filmi Aynasız’ın bu soruya cevabı
maskell, rıchard dormer, elısa lasowskı,
“Hayır”. Johnson, Londra sokaklarında
myanna burıng Yapımcı Producer: stephen
işlenen suçlar karşısında bir polisin etik
woolley, joanna laurıe Yapım Production
duygusunu kaybetmesinin hikâyesini
Co.: number 9 fılms Dünya Hakları World
Sales: ındependent fılm sales Türkiye Hakları anlatıyor; suçun başrolünü ise Londra’nın
göçmenlerine, Türklere ve Arnavutlara
Turkish Rights: bir film
veriyor. Nicholas Winding Refn’in
“kara filmin geleceği” olarak nitelediği
benjamın kracun Kurgu Editing: ıan davıes
Müzik Music: the the Oyuncular Cast:
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Aynasız, özellikle başrol oyuncusu Peter
Ferdinando’nun başarılı performansıyla
övgü toplayan, alabildiğine karanlık bir
suç dramı.
▪ “Does being a good police mean
doing everything by the book?” Gerard
Johnson answers “No” in his second
feature Hyena. Johnson tells the story

yeni bir bakış
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of a policeman who loses his sense of
ethics in the face of crimes committed
by emigrants, mostly Turks and
Albanians, on the streets of London.
Described by Nicholas Winding Refn
as “the future of film noir,” Hyena is a
bleak crime drama with a praised turn
by Peter Ferdinando in the lead role.

sabır mamadov, farhad ısrafılov Yapımcı
Producer: mushfıq hatamov Yapım
Production Co.: azerbaıjan fılm Dünya
Hakları World Sales: dreamlab fılms
2014 mannheım-heıdelberg MannheimHeidelberg Ödülü, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik
Jüri Ödülü Mannheim-Heidelberg Award,
FIPRESCI Prize, Ecumenical Jury Prize

hipokrat
HIPPOCRATE
HIPPOCRATES
r2 4 Ct. Sa. 21.30 | fkm 13 Pt. Mo. 13.30
f 17 Cu. Fr. 11.00
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 102’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe

meslekteki deneyimlerini büyük ekrana
aktarmış. Babasının çalıştığı hastanede
intern olarak işe giren doktor adayı
Yönetmen Director: thomas lıltı
Benjamin’in yaşadığı komik ve dramatik
Senaryo Screenplay: thomas lıltı, baya
kasmı, pıerre chosson, julıen lıltı Görüntü olayları perdeye taşıyan Hipokrat, bu genç
adamın büyüme öyküsü olduğu kadar, TV
Yön. Director of Photography: nıcolas
dizilerinden alıştığımızdan farklı ve daha
gaurın Kurgu Editing: chrıstel dewynter
gerçekçi bir hastane resmi.
Müzik Music: sylvaıh ohrel, alexandre
altyazılı French; English, Turkish s.t.

lıer, nıcolas weıl Oyuncular Cast: vıncent

▪ Thomas Lilti, who has a dual
career in medicine and film, relays
his experiences in both fields in his
agnès vallée, emmanuel barraux Yapım
sophomore feature. Hippocrates brings
Production Co.: 31 juın fılms Dünya Hakları
to the screen the comical and dramatic
World Sales: le pacte
events experienced by Benjamin who
starts interning at the hospital his father
2015 myfrenchfılmfestıval.com Yönetmen
Ödülü Directors Award | 2015 césar ödülleri works in a senior role. Premiered at last
year’s Cannes Film Festival, Hippocrates
awards En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Best
tells the story of the growing pains of a
Supporting Actor (r. kateb)
young man and paints a more realistic
picture of the medical profession than
▪ Doktorluk ve film yönetmenliğini bir
arada yürüten Thomas Lilti, prömiyerini we are accustomed to from popular TV
Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren shows.
ikinci uzun metrajlı filminde her iki
lacoste, reda kateb, jacques gamblın,

marıanne denıcourt Yapımcı Producer:

nabat

▪ Azerbaycan’ın bu yılki Oscar adayı
Nabat, 90’lı yılların başında, Sovyetler
Birliği’nin dağıldığı dönemde geçiyor.
Savaş bölgedeki çoğu ülkede etkisini
göstermekte... Nabat ve kocası
İskender’in yaşadığı küçük köyde de
durum farklı değil. Oğlunu da savaşta
kaybetmiş olan Nabat kocasının
hastalığına, zor doğa koşullarına ve
çoğu komşusunun birer birer köyü terk
etmesine rağmen evinden ayrılmamakta
ısrar ediyor. Yönetmen Elçin Musaoğlu,
bu güçlü kadın karakterin direnişini
eş düzeyde etkileyici bir sinema diliyle
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perdeye taşımış. Nabat’ı canlandıran
Simin Fatemeh Motamed-Aria,
2013’te Altın Lale Uluslararası Yarışma
jürisindeydi.
▪ Nabat, Azerbaijan’s official Oscar
entry, takes place in the ‘90s during
the disintegration of the Soviet Union.
The effects of war are felt throughout
the countries in the region. It’s no
different in the village Nabat and her
husband Iskender live in. She insists
on not leaving despite her husband’s
sickness, the harsh environmental
conditions, her neighbors’ departure
and the fact that she lost her son in the
war. Director Elçin Musaoğlu depicts
the perseverance of this strong woman
with an impressive film language
that is equally strong. Simin Fatemeh
Motamed-Aria, who plays the leading
role of Nabat, was a jury member of the
Golden Tulip International Competition
in 2013.

bela parkı
FLUGPARKEN
BLOWFLY PARK
r2 11 Ct. Sa. 21.30 | b 12 Pz. Su. 21.30
r 13 Pt. Mo. 13.30
isveç sweden / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 97’ / İsveççe; İngilizce, Türkçe

sonrasında ise Alex ortadan kaybolur...
Bunun üzerine Kristian önce Alex’in
geride kalan oğlu ve kız arkadaşının
Yönetmen Director: jens östberg
hayatını düzene sokmayı kafaya koyar.
Senaryo Screenplay: jens östberg Görüntü
Yön. Director of Photography: mans mansson Daha sonra da sokakta gördüğü kavgaları
ayırmaya kalkışır. Başına sürekli yeni
Kurgu Editing: krıstofer nordın Müzik
belalar açan Kristian, tüm bu olayların
Music: danıel soderberg Oyuncular Cast:
etkisiyle giderek daha agresifleşir ve
sverrır gudnason, peter andersson,
malın buska, leonard terfelt, joar hennıx kendisi de çözümü şiddette aramaya
raukola, julıa grönberg Yapımcı Producer: başlar. Bela Parkı, tedirgin edici tema
müziği ve başrol oyuncusunun başarılı
rebecka lafrenz, mımmı spang Yapım
performansıyla seyirciyi diken üstünde
Production Co.: garagefılm ınternatıonal
tutan bir psikolojik gerilim.
ab Dünya Hakları World Sales: garagefılm
altyazılı Swedish; English, Turkish s.t.

b 8 Ça. We. 19.00 | f 14 Sa. Tu. 16.00

ınternatıonal ab Kaynak Print Source:

r2 18 Ct. Sa. 19.00

▪ Kristian gives his drunken friend Alex
a ride home one night. That is the last
time Alex was seen. The disappearance
2014 selanik thessalonıkı En İyi Erkek
of his friend changes Kristian. At first,
Oyuncu Best Actor (s. gudnason) | 2015
guldbagge ödülleri awards (isveç sweden) he is determined to set straight the
En İyi Erkek Oyuncu Best Actor (s. gudnason) lives of Alex’s son and girlfriend. Then
he starts breaking up fights he sees
happening on the streets. Kristian finds
▪ Kristian, bir akşam sarhoş arkadaşı
himself in more trouble every day,
Alex’i evine bırakır. Bu gecenin
swedısh fılm ınstıtute

azerbaycan azerbaıjan / 2014 / DCP
Renkli Colour / 105’ / Azerice; İngilizce,
Türkçe altyazılı Azeri; English, Turkish s.t.
of Photography: abdulrahım besharat
Yönetmen Director: elçın musaoğlu

Kurgu Editing: babak shırınsefat Müzik

Senaryo Screenplay: elkhan nabıyev,

Music: hamed sabet Oyuncular Cast:

elçın musaoğlu Görüntü Yön. Director

fatemeh motamed arya, vıdadı alıyev,
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meksika mexıco / 2014 / DCP / Siyah-

değinerek bir cinayet davasını izliyor.
Yaşlı bir halk şarkıcısı, şarkılarıyla bir
Görüntü Yön. Director of Photography: mrınal lağım işçisini intihara teşvik etmekle
suçlanıyor. Asliye mahkemesinde
desaı Kurgu Editing: rıkhav desaı Müzik
görülen davada hem kentin sıradan
Music: sambhajı bhagat Oyuncular Cast:
insanlarının hem de hâkim ve savcılarının
vıra sathıdar, vıvek gomber, geetanjalı
sıradan yaşamlarına tanık oluyoruz.
kulkarnı, pradeep joshı, usha bane,
Film, Mumbai’nin birbirinden ilginç
shırısh pawar, bıpın manıar, panna
altkültürlerini de ortaya koyarken
mehta Yapımcı Producer: vıvek gomber
toplumun görünmez dokusunu da
Yapım Production Co.: zoo entertaınment
keşfetmeyi amaçlıyor.
Dünya Hakları World Sales: memento fılms

Beyaz B&W / 108’ / İspanyolca; İngilizce,

ınternatıonal

becoming more aggressive and he tries performance of its lead, Blowfly Park is
to find the solution in violence. With its a psychological thriller that keeps the
disturbing soundtrack and the strong
audience on the edge.

güeros
a2 5 Pz. Su. 11.00 | f 6 Pt. Mo. 21.30
r 7 Sa. Tu. 13.30

Yönetmen Director: chaıtanya tamhane

Senaryo Screenplay: chaıtanya tamhane

▪ Court is a courtroom battle unlike

Türkçe altyazılı Spanish; English,

duruşunda bulunan bir büyüme komedisi.
Üniversite öğrencileri greve gidince, iyi
arkadaşlar Santos ve Sombra ile kardeşi
Yönetmen Director: alonso ruızpalacıos
Tomás zaman geçirmek için enteresan
Senaryo Screenplay: alonso ruızpalacıos,
yöntemler geliştirmeye başlar. Meksikalı
gıbran portela Görüntü Yön. Director of
efsanevi folk-rock müzisyeni Epigmenio
Photography: damıan garcıa Kurgu Editing:
Cruz’un bir hastaneye kaldırıldığını
yıbran asuad, ana garcıa Müzik Music:
öğrendiklerinde “Bob Dylan’ı bile ağlatan”
tomas barreıro Oyuncular Cast: tenoch
bu büyük adama, ölüm döşeğinde de olsa,
huerta, sebastıan aguırre, ılse salas,
saygılarını sunmak için yola düşerler. Başta
leonardo ortızgrıs, raul brıones, laura
son derece sıradan görünen bu yolculuk,
almela, adrıan ladron, camıla lora,
gençler için Mexico City’nin gözle
alfonso charpener, alonso ruızpalacıos
görülmez sınırları boyunca sürüp giden bir
Yapımcı Producer: ramıro ruız Yapım
Production Co.: catatonıa cıne Dünya Hakları “kendini bulma” serüveni olacaktır.
Turkish s.t.

any other, strikingly different with its
narrative style. A bitter critique of India’s
justice system and a commentary on
Orizzonti | 2014 hong kong Yeni Yetenek
class, education, feudalism, and power,
New Talent | 2014 antalya Sinema Yazarları
Court follows a murder case. An aging
Derneği SİYAD Ödülü Turkish Film Critics
Award | 2014 singapur sıngapore En İyi Asya folk singer is accused of performing a
song, which may have incited a sewage
Filmi, En İyi Yönetmen Best Asian Film, Best
worker to commit suicide. The trial
Director
unfolds in a lower court, where the
city’s ordinary people and judiciary are
▪ Mahkeme, öncüllerine pek
observed. Although the film is set in
benzemeyen, farklı anlatı biçimiyle öne
very peculiar sub-cultures of Mumbai, it
çıkan bir mahkeme filmi. Hindistan’ın
hukuk sistemini eleştirirken sınıf, eğitim, attempts to explore the invisible fabric of
a collective.
feodalizm ve güç sorunsallarına da
2014 venedik venıce Geleceğin Aslanı, En İyi
Film–Ufuklar Lion of the Future, Best Film–

World Sales: mundıal Kaynak Print Source:

▪ Praised as an “energetic and
imaginative feature debut”, Güeros
is a coming of age comedy, a road
2014 berlın En İyi İlk Film Best First
movie that does not leave town, and
Feature | 2014 trıbeca En İyi Görüntü,
a charming homage to the French
Mansiyon Best Cinematography, Special Jury
Nouvelle Vague. When the students of
Mention | 2014 kudüs jerusalem FIPRESCI
the National University go on strike,
Ödülü Prize | 2014 mumbaı Jüri Büyük Ödülü
Grand Jury Prize | 2014 san sebastıan Gençlik best buddies Santos, Sombra and his
kid brother Tomás begin to find ways
Ödülü, Latin Ufuklar Ödülü Youth Award,
Horizontes Latinos Award | 2014 afı fest Yeni to fill their days. When they discover
Auteur’ler İzleyici Ödülü, Jüri Özel Ödülü New that iconic Mexican folk-rock legend
Epigmenio Cruz was hospitalized
Auteurs Audience Award, Special Jury Award
somewhere in the city, they decide to
pay respects to “the man who made
▪ “Hem enerji dolu, hem de yaratıcı bir
Bob Dylan cry”. This simple trip soon
ilk film” olarak beğeni toplayan Güeros,
becomes a voyage of self-discovery
şuradan şuraya gidemeyen bir yol filmi
across Mexico City’s invisible frontiers.
ve Fransız Yeni Dalgası’na da saygı
ım global

mahkeme
COURT
a 5 Pz. Su. 13.30 | a2 14 Sa. Tu. 19.00
r 16 Pe. Th. 16.00
hindistan ındıa / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 116’ / Marati, Hintçe, İngilizce,
Gujarati; İngilizce, Türkçe altyazılı Marathi,
Indian, English, Gujarati; English,
Turkish s.t.

şeytan
LUCIFER
b 9 Pe. Th. 13.30 | f 11 Ct. Sa. 16.00
r2 12 Pz. Su. 11.00
belçika, meksika belgıum, mexıco
2014 / DCP / Renkli Colour / 80’ / 110’
İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı

istifade mucizevi sağaltma gücünü
gösterir: Felçliymiş gibi davranan
Emanuel’i zorla yürütür; Maria’yı baştan
Yönetmen Director: gust van den berghe
çıkartır ve Lupita’nın tüm inancını
Senaryo Screenplay: gust van den berghe
yitirmesine neden olur. Aslında sadece
Görüntü Yön. Director of Photography: hans
iyi ile kötü arasındaki ince çizgiye ışık
bruch jr. Kurgu Editing: davıd verdurme
tutmaktadır. Yönetmenin tercih ettiği
Oyuncular Cast: gabıno rodrıguez, norma
dairesel format sinemada bir ilk.
pablo, maría toral acosta, jerónımo
soto, bravo, sergıo lazaro cortéz Yapımcı ▪ On his way from Heaven to Hell,
Lucifer passes through the earthly
Producer: tomas leyers Yapım Production
paradise of Mexico, where elderly
Co.: mınds meet, mollywood, pelıculas
santa clara Dünya Hakları World Sales: ndm Lupita, her granddaughter Maria and
Lupita’s brother Emanuel live. Lucifer
ınternatıonal sales
senses an opportunity and plays the
miraculous healer. He forces Emanuel,
2014 tallınn Büyük Ödül Grand Prix
who pretends to be paralyzed, to walk
▪ Şeytan cennetten cehenneme giderken, again, seduces Maria and makes Lupita
yolu Meksika’da Lupita, torunu Maria ve lose her faith. He just illuminates the
line between good and evil. The circular
Lupita’nın kardeşi Emanuel’in köyüne
format of the film is a first in cinema.
düşer. Şeytan bu, durur mu? Fırsattan
Spanish; English, Turkish s.t.
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sihirli kız
MAGICAL GIRL
r 4 Ct. Sa. 16.00 | a2 7 Sa. Tu. 16.00
a 8 Ça. We. 19.00
ispanya spaın / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 127’ / İspanyolca; Türkçe altyazılı
Spanish; Turkish s.t.

geçirmiş bir matematik öğretmeni...
Carlos Vermut ikinci uzun metrajlı
filminde, hayatları kesişen bu insanların
Senaryo Screenplay: carlos vermut Görüntü
hikâyesini anlatıyor. Bir aile dramı gibi
Yön. Director of Photography: santıago
racaj Kurgu Editing: emma tusell Oyuncular başlayan Sihirli Kız, giderek karanlık
ve rahatsız edici bir noktaya doğru
Cast: josé sacrıstán, bárbara lennıe, luıs
ilerliyor ve final sahnesine dek seyircisini
bermejo, lucıa pollán Yapımcı Producer:
pedro hernández santos, álvaro portanet, şaşırtmaya devam ediyor.
Yönetmen Director: carlos vermut

amadeo hernández bueno Yapım Production

▪ Pedro Almodóvar is amongst many
who admire Magical Girl, a film which
received accolades in Spain. In his
Turkish Rights: fabula fılms
sophomore effort, Carlos Vermut tells
the story of three people whose lives
2015 goya ödülleri awards En İyi Kadın
intersect: an unemployed father who
Oyuncu Best Actress | 2014 san sebastıan
is willing to do anything to make her
En İyi Film, En İyi Yönetmen Best Film, Best
leukemia patient daughter’s last wish
Director
come true, a disturbed housewife with
▪ İspanyol sinema ödüllerine damgasını a mysterious past, and a math teacher
who spent the last 10 years of his life in
vuran Sihirli Kız’a hayran kalan isimler
arasında Pedro Almodóvar da yer alıyor. prison. Magical Girl starts like a family
Lösemi hastası kızının son dileğini yerine drama, but it becomes darker and
unsettling as it unfolds, keeping the
getirmek için her şeyi göze alan işsiz bir
baba, geçmişi sırlarla dolu ve bunalımda audience continuously surprised until
the final scene.
bir ev kadını, son on yılını hapishanede
Co.: aquí y allí fılms Dünya Hakları World
Sales: fılms dıstrıbutıon Türkiye Hakları

NTV BELGESEL KUŞAĞI
DOCUMENTARY TIME WITH NTV

Fotoğrafçılık, toplumsal krizler, sinema, siyaset,
müzik, enerji, kapitalizm, savaş, futbol, aile içi
taciz, casusluk, spor, siyasal baskı gibi farklı
konuları işleyen bu filmler, toplumsal değişimleri
ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı
tarzlar izliyor.
These films handle themes as diverse as
photography, social crises, cinema, politics,
music, energy, capitalism, war, football, familial
abuse, espionage, sports, and repression, and
engage with social transformations to present
reality with a unique and striking stylistic
approach.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR

ntv belgesel kuşağı
documentary tıme wıth ntv

163

insana ve savaşa dair
OF MEN AND WAR
r2 10 Cu. Fr. 21.30 | fkm 11 Ct. Sa. 16.00
a2 15 Ça. We. 16.00
fransa, isviçre france, swıtzerland
2014 / DCP / Renkli Colour / 142’ /
İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: laurent bécue-renard
Görüntü Yön. Director of Photography:
camılle cottagnoud Kurgu Editing: sophıe
brunet, charlotte boıgeol, ısıdore
bethel Müzik Music: kudsi erguner

sağlığının hatırı sayılır bir kısmını savaş
alanında terk eden askerler var. Yönetmen
bu askerlerin kendileriyle barışma
çabalarını, geçmişlerini, ailelerini ve
rehabilitasyon süreçlerini incelerken
savaşın silahlar susunca bitmediğini de
gözler önüne seriyor.

Yapımcı Producer: laurent bécue-renard

▪ In his first documentary feature,
French filmmaker Laurent BécueRenard uses his formal film education
cat & docs
to write a cinematic thesis. Of Men and
War is a documentary that puts the
2014 uluslararası belgesel ff
dark face of the psychological damage
ınternatıonal documentary ff
wrecked by war on people under a
(amsterdam) En İyi Belgesel Best Feature
microscope. Bécue-Renard’s focus is
Documentary
on soldiers who make a recent return
from the battlefield after losing a
▪ Fransız sinemacı Laurent Bécueconsiderable amount of their mental
Renard kariyerinin ilk belgeselinde,
health. The director reveals that war is
aldığı politika eğitimini sinemasal bir
not over after the guns go silent, while
tez yazmak için kullanıyor. İnsana ve
he examines the rehabilitation process
Savaşa Dair, savaşın insan psikolojisi
üzerinde tahribat yaratan karanlık yüzünü the soldiers go through as they try to
mercek altına alıyor. Bécue-Renard’ın ilgi make peace with themselves, their
families and their pasts.
alanında, savaştan henüz dönen ve akıl
Yapım Production Co.: alıce fılms, louıse
productıons Dünya Hakları World Sales:

enerji
MACHT ENERGIE
ENERGIZED
b 10 Cu. Fr. 19.00 | r2 11 Ct. Sa. 13.30
a2 13 Pt. Mo. 16.00
avusturya austrıa / 2014 / DCP /
Renkli Colour / 90’ / Almanca, İngilizce,
Fransızca; Türkçe altyazılı German,
English, French; Turkish s.t.
Yönetmen Director: helmut grasser
Senaryo Screenplay: corınna mılborn,
helmut grasser Görüntü Yön. Director
of Photography: danı purer, magdalena
laurıtsch Kurgu Editing: paul m. sedlacek
Yapımcı Producer: helmut grasser Yapım
Production Co.: allegro fılms Dünya Hakları
World Sales: memento fılms ınternatıonal
Türkiye Hakları Turkish Rights: bır fılm

▪ Nükleer felaketler, petrol ve gaz
savaşları, iklim değişikliği ve sürekli artan
enerji tüketimimiz sonucunda önemli
bir yol ayrımına geldik. Bu şekilde devam
etmek seçenekler arasında yok üstelik.
Ama enerji ihtiyacımızı kendi varlığımızı
yok etmeden nasıl karşılayabiliriz? Temiz
enerji ve verimli teknoloji diye bir şey
var mı? Başta Fukushima felaketi ve BP
Deepwater Horizon petrol faciasından
esinlenen Enerji, seyirciyi enerjinin çılgın
dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.
Etkilenenlerin, öncülerin ve muhaliflerin
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there such a thing as clean energy and
gözünden, gezegenin son kaynaklarını
efficient technology? Initially inspired
hortumlama girişimlerini belgeliyor ve
asıl meselenin ne olduğunu ortaya seriyor. by the Fukushima disaster and the
Deep Water Horizon oil catastrophe,
Energized takes viewers on a journey
▪ Nuclear disasters, wars over oil and
gas, climate change and ever-increasing through the crazy world of energy.
energy consumption: we have reached From the perspective of those affected,
as well as pioneers and critics, this film
an important crossroads. To keep on
going like this is not an option. But how documents attempts to tap the planet’s
can we meet our energy needs without last deposits, and reveals what the
whole business is about.
destroying our own existence? Is

messi
b 8 Ça. We. 21.30 | a2 10 Cu. Fr. 16.00
r2 11 Ct. Sa. 16.00
ispanya spaın / 2014 / DCP / Renkli

atacama productıons Dünya Hakları World
Sales: pyramıde ınternatıonal
2015 berlın Gümüş Ayı-En İyi Senaryo Silver
Bear-Best Screenplay

▪ Bir önceki belgeseli Işığa Özlem’de
çölün ve bu çölde yitip gidenlerin
hikâyesini anlatan Şilili yönetmen
Patricio Guzman, bu kez dünyadaki
yaşamın temel kaynağı olan suyun
hafızasına kulak veriyor. Sedef Düğme,
okyanusta bulunan iki gizemli
düğmenin hikâyesini kovalarken Şili
topraklarının karanlık geçmişine,
Pinochet’nin diktatörlüğüne ve “beyaz
adam”ın lanetine rol biçiyor; geçmişin
hayaletleriyle cebelleşiyor. Belgeseli
Guzman’ın “hafıza” ve “geçmiş
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duygusu” üzerine yazdığı bir makale
film olarak nitelemek de mümkün.
▪ In his follow up to his previous
documentary Nostalgia for the Light,
which told the story of the desert and
those who perished in it, Chilean
director Patricio Guzmán lends
an ear to the memory of water, the
fundamental source of life on Earth.
The Pearl Button grapples with ghosts
of the past by tackling topics such as
the dark history of the Chilean land,
Pinochet’s dictatorship and the curse of
the “white man” as it chases the story
of the two mysterious buttons found
on the ocean floor. This documentary
can be described as an essay-film on
“memory” and “sense of past”.

Colour / 90’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Spanish; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: álex de la ıglesıa
Senaryo Screenplay: jorge valdano Görüntü
Yön. Director of Photography: kıko de la rıca
Kurgu Editing: domıngo gonzález Müzik

Barcelona’da oynayan Messi’nin peşine
bu soruyu sorarak düşüyor ve dünya
futbol tarihine iz bırakacak bu ismi aktif
olarak futbol oynadığı bir dönemde
belgeleme şansına erişiyor.

burgués, marc balaguer, juan pablo
garaventa, cecılıa mıserere Yapımcı
Producer: jaume roures Yapım Production
Co.: medıapro Dünya Hakları World Sales:
fılm factory entertaınment

▪ Arjantin’in en büyük teknik

direktörlerinden biri olan César Luis
Menotti, Messi’yi şöyle anlatıyor: “Derin
oynuyor, geniş oynuyor, nasıl isterse öyle
oynuyor; çünkü tanrılar gibi oynuyor.”
Peki Messi’yi bir futbol tanrısı yapan
ne? İspanya’nın yaşayan en önemli
yönetmenlerinden Alex de la Iglesia,

SEYMOUR: AN INTRODUCTION
b 6 Pt. Mo. 21.30 | r2 9 Pe. Th. 11.00
a2 11 Ct. Sa. 21.30
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour

Music: joan valent Katılanlar With: valentín
rodríguez, juan ıgnacıo martínez, álex

seymour

▪ César Luis Menotti, one of the
greatest football coaches of Argentina,
describes Messi as: “He plays deep,
he plays wide, and he plays whichever
way he feels like; because he plays
like the gods.” But, what makes Messi
a god of football? Alex de la Iglesia,
one of the most prominent directors
of contemporary Spanish cinema,
follows Messi in his chase to answer
this question and along his quest gets
the chance to document the legend
of Messi during his active career at
Barcelona, who will leave a mark in the
history of world football.

sedef düğme
EL BOTÓN DE NÁCAR
THE PEARL BUTTON
a 4 Ct. Sa. 11.00 | r 5 Pz. Su. 13.30
fkm 16 Pe. Th. 16.00
fransa, şili, ispanya france, chıle, spaın
2015 / DCP / Renkli Colour / 82’
İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı

Görüntü Yön. Director of Photography: katell

Spanish; English, Turkish s.t.

djıan Kurgu Editing: emmanuelle joly Müzik
Music: josé mıguel mıranda, josé mıguel

Yönetmen Director: patrıcıo guzmán

tobar, hugues maréchal Yapımcı Producer:

Senaryo Screenplay: patrıcıo guzmán

renate sachse Yapım Production Co.:

81’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: ethan hawke
Görüntü Yön. Director of Photography:
ramsey fendall Kurgu Editing: anna gustav
Katılanlar With: seymour bernsteın Yapımcı
Producer: greg loser, heather smıth, ryan
hawke Yapım Production Co.: under the

hayranı olduğu Bernstein’ın dünyasına
götürüyor: Büyük ustanın çalışma
alışkanlıkları, anıları, Kore Savaşı’ndan
aklında kalanlar, diğer piyanistlerle ilgili
gözlemleri, öğrencileri ve sabır, bağlılık,
sanat ve yaşama dair düşünceleri, hepsi
bu filmde...

ınfluence productıons, room 5 fılms

▪ Before Midnight and Boyhood star,
director, and novelist Ethan Hawke
directs this intimate documentary
portrait of classical pianist, composer,
▪ Before Midnight / Geceyarısından
author, teacher, and sage Seymour
Önce ve Boyhood / Çocukluk filmlerinin
Bernstein. Bernstein who started
yıldızı, yönetmen ve romancı Ethan
playing the piano as a little boy, has
Hawke’un imzasını taşıyan bu belgesel,
forgone a promising career as a concert
klasik piyano ustası, yazar, öğretmen
pianist in order to teach music, and
ve bilge Seymour Bernstein’ın gayet
samimi bir portresini çiziyor. Küçük yaşta at age 85 he is now living in a small
Manhattan apartment. Ethan Hawke,
piyano çalmaya başlayan Bernstein,
one of his greatest admirers, takes us
kariyerini gelecek vaat eden bir konser
piyanisti olarak geliştirmek yerine müzik into Bernstein’s world–his work habits;
his memories; Korean War experience;
öğretmeni olmayı tercih etti. Bugün 85
his observations about his fellow
yaşını süren büyük piyanist, yaşamını
pianists; his students, and reflections
Manhattan’da küçük bir dairede
on patience, devotion, art, and life.
sürdürüyor. Ethan Hawke bu filmle bizi
Dünya Hakları World Sales: hanway fılms

Kaynak Print Source: the festıval agency
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▪ An intimate portrait of poet and
Palestinian national myth Mahmoud
Darwish, from an unexpected
perspective: the women who influenced
his work, the woman he fell in love
with. In 1964, under military law,
Darwish meets and falls in love with
Tamar Ben-Ami, a young JewishIsraeli. He sends her intimate love

b filmi: batı berlin’de
şehvet ve müzik 1979-1989
B-MOVIE: LUST & SOUND IN
WEST-BERLIN 1979-1989
a2 9 Pe. Th. 16.00 | b 11 Ct. Sa. 21.30
r2 12 Pz. Su. 21.30
almanya germany / 2015 / DCP / Renkli
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letters in Hebrew which she keeps
secret for decades, and later they break
up. Intensive research into the poetry
of Darwish, archival materials, and
personal interviews unearth the story
behind the legendary man who became
the mouthpiece of the Palestinian
people and consider their national poet,
his exile and his art.

Colour / 92’ / İngilizce, Almanca; İngilizce, bir araya getiren bir belgesel; müzik,
Türkçe altyazılı English, German; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: jörg a. hoppe,

sanat, kaos, alt kültür ve pop kültür,
cahil dâhiler, meşhurlar, sanatçılar,
komüncüler, işgalciler ve hedonistlerle
ilgili tempolu bir film…
▪ West Berlin in the 1980s… A time

Yön. Director of Photography: tıll vıelrose

when the city was like a B-Movie:
colourfully cheap and trashy, anxious
and ambitious, clubbed and caned,
drunk, drugged and–just very special.
B-Movie tells the story of life in the
divided city, a cultural interzone in
which everything and anything seemed
possible, a place unlike anywhere else
in Europe. It’s a fast-paced collage of
stories from a frenzied but creative
decade, starting with punk and ending
with the Love Parade–a documentary
about music, art and chaos, sub- and
pop culture, ingenious dilettantes and
world famous celebrities, artists and
communards, squatters and hedonists...

Yapımcı Producer: chrıstoph post Yapım
Production Co.: def medıa

▪ 1980’lerde Batı Berlin… Şehrin bir
B-filmi gibi olduğu yıllar: Renkli ve ucuz,
tedirgin ve hevesli, ezik ve dayak yemiş
gibi, sarhoş, uçmuş ve son derece
özel… B-Filmi, her şeyin mümkün gibi
göründüğü, Avrupa’da bir eşi benzeri
bulunmayan bir “ara bölge”de, bu
bölünmüş şehirde hayatın nasıl geçtiğini
anlatıyor bize. Çılgın olduğu kadar
yaratıcı; punk’la başlayıp Aşk Geçidi’yle
sonlanan bu on yıldan görüntüleri

kaydet, ben bir arabım
TIRSHOM, ANI ARAVI /
SAJEL ANA ARABI
WRITE DOWN I’M AN ARAB
r2 4 Ct. Sa. 11.00 | r2 6 Pt. Mo. 11.00
a2 18 Ct. Sa. 16.00
israil, filistin ısrael, palestıne / 2014
DCP / Renkli Colour / 73’ / Arapça,

DARK HORSE
a2 5 Pz. Su. 13.30 | r2 6 Pt. Mo. 16.00
b 12 Pz. Su. 11.00

klaus maeck, heıko lange
Senaryo Screenplay: klaus maeck Görüntü
Müzik Music: mark reeder, mıchael adam

gönüllerin şampiyonu

2014 doc avıv İzleyici Ödülü Audience Award

İngilizce, İbranice; Türkçe altyazılı Arabic,
▪ Şair ve efsane Mahmud Derviş’e çok
özel, alışılmadık bir yönden bakıyor
bu belgesel: Yapıtlarını etkileyen, âşık
Yönetmen Director: ıbtısam mara’ana
olduğu kadın açısından. 1964’te, askeri
menuhın
yönetim sırasında, Derviş Tamar BenSenaryo Screenplay: ıbtısam mara’ana
Ami adında İsrailli Yahudi bir kadına
menuhın Görüntü Yön. Director of
âşık olur. İbranice yazışmaları ve aşk
Photography: ıbtısam mara’ana menuhın
mektupları yıllarca Ben-Ami’de saklı kalır.
Kurgu Editing: erez laufer Müzik Music:
Şiirleri, arşiv görüntüleri, özel röportajlar
mıra awad Yapımcı Producer: ıbtısam
mara’ana menuhın, avıva zımmerman Yapım sayesinde Filistin halkının sözcüsü ve
ulusal şairi kabul edilen Derviş’in iç
Production Co.: ıbtısam fılms Dünya Hakları
dünyasını, sanatını ve sürgün günlerini
World Sales: ıbtısam fılms
daha iyi anlıyoruz.

ingiltere uk / 2014 / DCP / Renkli Colour
86’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: louıse osmond
Görüntü Yön. Director of Photography:

Dream Alliance (Hayal İttifakı) , yarışçı
seçkinleri şaşırtarak şampiyonluğa koşar.
Fakat felaket kapıda beklemektedir…

benjamın kracun Kurgu Editing: joby gee
Müzik Music: anne nıkıtın Yapımcı Producer: ▪ A true story, an incredible story, a
judıth dawson Yapım Production Co.: dsp,

touching story about dreams come

world’s end productıons, bfı, fılm4, ffılm, true… This amazing account of

solidarity, love, and faith is set in
the village of Cefn Fforest, one of
protagonıst pıctures
the poorest mining valleys in Wales.
▪ Gerçek bir hikâye, inanılmaz bir hikâye, When Jan Vokes, the barmaid at a
local working men’s club, decides
hayallerin gerçek olması hakkında
dokunaklı bir hikâye… Dayanışma, sevgi to breed a racehorse of her own, she
goes into business with the regulars
ve inancı anlatan bu film, Galler’in en
fakir madenci bölgelerinden Cefn Fforest and her husband. Together they buy a
£300 thoroughbred mare and pair her
köyünde geçiyor. İşçi barının barmeydi
with an aging stallion, then unite with
Jan Vokes, kulak misafiri olduğu bir
23 friends in the village who form a
konuşmanın ertesinde zenginler gibi
syndicate, paying £10 a week to raise
bir yarış atı yetiştirmeye karar verir. Bar
the resulting foal. To the astonishment
müdavimleri ve kocasıyla birlikte 300
of the racing elite, the pride of the
sterline satın aldıkları cins bir kısrağı,
village Dream Alliance grows up to be
yaşlıca bir aygırla çiftleştirirler. Doğan
an unlikely champion, until one day
tayı da 23 köylü birleşip masraflara ayda
disaster strikes...
10 sterlin katkıda bulunarak büyütürler.
Yetişkinliğe ulaştığında, köyün gururu
cymru wales Dünya Hakları World Sales:

English, Hebrew; Turkish s.t.

florence anlatıyor
MY TALK WITH FLORENCE
b 13 Pt. Mo. 21.30 | a2 14 Sa. Tu. 21.30
r2 15 Ça. We. 11.00
avusturya austrıa / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 124’ / Almanca; İngilizce, Türkçe
altyazılı German; English, Turkish s.t.
Yön. Director of Photography: johannes
Yönetmen Director: paul poet

holzhausen Kurgu Editing: peter brunner,

Senaryo Screenplay: paul poet Görüntü

andı wınter Müzik Music: peter brunner,
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laughıng hyenas Yapımcı Producer:
paul poet Yapım Production Co.: kultur

ntv belgesel kuşağı
documentary tıme wıth ntv

demeyi öğrenmesi elli yıl alan bir kadının
hikâyesini anlatıyor.

steıermark, land nıederösterreıch Dünya

▪ Two Persons. One Tape. One
Interview. No Cuts. No tricks... Austrian
director, journalist, and curator Paul
▪ İki kişi. Tek teyp. Tek röportaj.
Poet’s minimalist interview-film is
Kesme yok. Hile yok... Avusturyalı
one of the most brutal and disturbing
yönetmen, gazeteci ve küratör Paul
pieces of life stories, an oral history
Poet’in minimalist röportaj filmi, hayat
of abuse, resistance, and survival…
hikâyelerinin en acımasız ve rahatsız
Florence Burnier-Bauer was born in
edici örneklerinden birini anlatıyor.
Paris in 1949 to an upper middle-class
Taciz, direniş ve hayatta kalmanın sözlü
tarihi... Florence Burnier-Bauer 1949’da family. Raped by her grandfather and
others, she ended up in the insane
Paris’te üst-orta sınıf bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geldi. Dedesinin ve onun asylum. Then she fled to the bohemian
ayarladığı adamların tecavüzüne uğradı, hobo lifestyle of crime and freedom,
bringing up three children on the
sonu akıl hastanesine vardı. Oradan,
road. She found a safe haven in the
suç ve özgürlük dolu bir bohem avare
counterculture commune of Otto
hayata kaçtı, yollarda üç çocuk büyüttü.
Viyana’nın en tartışmalı ve en sevilmeyen Muehl, the most controversial and
detested artist in Vienna. She could
sanatçilarından Otto Muehl’in
karşıkültür komününe düşmesiyle hayatı escape this hellhole only in 1989. This
is the narrative of 50 years it took a
değişti. Bu cehennem çukurundan
ancak 1989’da kaçabildi. Bu film, “hayır” woman to learn to say “No”...
Hakları World Sales: paul poet

Hong Kong. High-level CIA analyst
Snowden he hands over classified
documents providing evidence of mass
indiscriminate and illegal invasions
of privacy by the American National
Security Agency (NSA) while cameras
capture this exchange and Snowden’s
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statements. Poitras and Greenwald
film Snowden as he makes this historic
decision that would alter his life forever.
After seeing Citizenfour, you will never
think the same way about your phone,
email, credit card, web browser, or the
world, ever again.

kızıl ordu
RED ARMY
a2 5 Pz. Su. 19.00 | b 11 Ct. Sa. 19.00
r2 14 Sa. Tu. 11.00
abd, rusya usa, russıa / 2014 / DCP Renkli
Colour / 85’ / İngilizce, Rusça; Türkçe
altyazılı English, Russian; Turkish s.t.
Yönetmen Director: gabe polsky
Senaryo Screenplay: gabe polsky Görüntü
Yön. Director of Photography: peter
zeıtlınger, svetlana cvetko Kurgu Editing:
elı despres, kurt engfehr Müzik Music:
chrıstophe beck, leo bırenberg Yapımcı

Herzog. Stalin ve haleflerinin sporcuları
ideolojilerinin temsilcileri olarak
gördüğünü düşünürsek, Kızıl Ordu’yu
da buz pistinde geçen bir Soğuk Savaş
ve otoriteye boyun eğmeyerek geleceği
değiştiren cesur bir bireyin öyküsü olarak
izlemek mümkün.

Producer: gabe polsky Yapım Production Co.:
gabrıel polsky productıons Dünya Hakları

cıtızenfour

World Sales: wıld bunch Türkiye Hakları
Turkish Rights: kurmaca film

a 10 Cu. Fr. 16.00 | r 11 Ct. Sa. 11.00
a2 19 Pz. Su. 13.30

2014 chıcago İzleyicinin Seçimi Audience

abd, almanya usa, germany / 2015 / DCP

Mention

Choice | 2014 zürih zurıch Mansiyon Special

Renkli Colour / 114’ / İngilizce, Portekizce;
Türkçe altyazılı English, Portuguese;

gazeteci Glenn Greenwald, “Citizenfour”
takma adını kullanan Edward Snowden’la
Hong Kong’da buluşuyor. Üst düzey
Yönetmen Director: laura poıtras
CIA analizcisi Snowden, Amerikan
Oyuncular Cast: edward snowden, glenn
Ulusal Güvenlik Ajansı’nın özel hayatın
greenwald, jacob appelbaum Yapımcı
gizliliğini hukuk dışı yollarla ihlal ettiğini
Producer: laura poıtras, mathılde
kanıtlayan gizli belgeleri kameralar
bonnefoy, dırk wılutzky Dünya Hakları
önünde gazetecilere teslim ediyor.
World Sales: cat & docs Türkiye Hakları
Poitras ve Greenwald, Snowden’ın
Turkish Rights: fabula fılms
tarihi kararıyla hayatını sonsuza dek
değiştirecek bu fedakârca eylemini
2015 oscar En İyi Uzun Metraj Belgesel Best
gözlemliyor. Bu filmi izledikten sonra
Documentary Feature | 2015 bafta En İyi
Belgesel Best Documentary | 2014 kadın film telefonunuz, e-postanız, kredi kartınızla
ilgili düşünceleriniz, hatta dünya
gazetecileri birliği allıance of women
görüşünüz bir hayli değişecek.
fılm journalısts En İyi Belgesel, Yılın Kadın
Turkish s.t.

Year | 2014 uluslararası belgesel derneği

▪ Citizenfour is more a real life thriller

ınternatıonal documentary assocıatıon

than a documentary giving audiences
unprecedented access to documentary
filmmaker, journalist Laura Poitras
and journalist Glenn Greenwald’s
encounters with Edward Snowden
who uses the handle “Citizenfour,” in

▪ Citizenfour bir belgeselden ziyade

gerçek hayattan fırlayan bir gerilim filmi.
Belgeselci ve gazeteci Laura Poitras ve

kelebeğin izi
ATHAR AL-FARASHA
THE TRACE OF THE BUTTERFLY
a2 7 Sa. Tu. 19.00 | r2 8 Ça. We. 11.00

İkonu Best Documentary, Female Icon of the

En İyi Belgesel Best Documentary Feature

▪ Tarihin en başarılı spor hanedanı:
Kızıl Ordu buz hokeyi takımı… Takımın
meşhur kaptanı Slava Fetisov’un bakış
açısından anlatılan film, bu süperstar
sporcuyu ulusal kahramanlıktan siyasal
muhalifliğe doğru izlerken, Kızıl Ordu
takımı aracılığıyla 1980’lerin SSCB’sinden
günümüz Rusya’sına yaşanan değişimleri
de gözlemliyor. Prömiyerini yaptığı
Cannes’da hemen bir hite dönüşen filmin
yürütücü yapımcılarından biri Werner

▪ The most successful dynasty in
sports history: the Red Army ice hockey
team. Told from the perspective of its
celebrated captain Slava Fetisov, the
story portrays his transformation from
national hero to political enemy. A
smash hit at Cannes, the film examines
how sports mirror social and cultural
movements from the 1980s’ USSR to
Russia through the Red Army team.
Stalin and his successors saw their
athletes as ambassadors of ideology.
Executive produced by Werner Herzog,
Red Army is an inspiring story about
the Cold War played out on the ice rink,
and a man who stood up to a powerful
system and paved the way for change
for generations of Russians.

fkm 18 Ct. Sa. 13.30
mısır, türkiye, fransa egypt, turkey,
france / 2014 / DCP / Renkli Colour / 68’
Arapça; İngilizce, Türkçe altyazılı Arabic;

Yönetmen Director: amal ramsıs

English, Turkish s.t.

Görüntü Yön. Director of Photography: necatı
sönmez Kurgu Editing: amal ramsıs Müzik
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▪ What does a butterfly leave behind
when it crosses the air around us?
How do we feel its trace that never
ramsıs Yapım Production Co.: klaket arabe,
goes away? The film begins with the
zeze fılm Dünya Hakları World Sales: oh my
Maspero massacre in Egypt in October
gomez! fılms
2011, which left 27 Coptic Christian
▪ Kelebek uçtuğunda ne bırakır ki geriye? demonstrators dead. Among those
killed was the “Guevara of the Egyptian
Nasıl bir izdir, görmediğimiz ama
hissettiğimiz? Kelebeğin İzi Mısır’da Ekim Revolution,” Mina Daniel. His sister
2011’de gerçekleşen Maspero katliamıyla Mary takes us on a two-year journey of
the Egyptian Revolution–two years of
açılıyor. Katliamda hayatını kaybeden 27
frustration and triumph, of more and
Kıpti Hıristiyan gösterici arasında “Mısır
Devrimi’nin Guevera’sı” diye anılan Mina more deaths, and the feeling of the
Daniel de vardı. Daniel’in kız kardeşi Mary perpetual absence and ever presence
of the departed. The Trace of the
bizi devrimin hüsran ve zaferlerinden,
Butterfly is the story of people crossing
bitmeyen ölümlerinden, tükenmeyen
our lives, then leaving, only for us to
eksiklik hissinden ve ölmüşlerin
hatıralarından oluşan iki yıllık bir yolculuğa discover, after a while, that they have
çıkarıyor. Kelebeğin İzi, hayatlarımıza girip re-formulated our beings.
sonra çıkıveren insanların öyküsü…
Music: anouar brahem, mohamed mohsen
Yapımcı Producer: necatı sönmez, amal

but also a story of father and son. Wim which premiered at Berlin will also be
Wenders’ latest Every Thing Will Be Fine screened at the festival.

calıgarı’den hitler’e
VON CALIGARI ZU HITLER:
DAS DEUTSCHE KINO IM
ZEITALTER DER MASSEN
FROM CALIGARI TO HITLER:
GERMAN CINEMA IN THE AGE
OF THE MASSES
b 9 Pe. Th. 16.00 | r2 10 Cu. Fr. 13.30
a2 11 Ct. Sa. 19.00
almanya germany / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 113’ / Almanca, İngilizce;
İngilizce,Türkçe altyazılı German, English;
English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: rüdıger suchsland
Senaryo Screenplay: rüdıger suchsland

katja drıngenberg Müzik Music: mıchael

a 12 Pz. Su. 11.00 | r 14 Sa. Tu. 13.30
a2 19 Pz. Su. 21.30
fransa, italya, brezilya france, ıtaly,
brazıl / 2014 / DCP / Renkli Colour /
128’ / Fransızca; Türkçe altyazılı French;

Salgado’nun oğlu Juliano Ribeiro’nun
imzasını taşıyor. Salgado’nun
geçtiğimiz 40 yıl boyunca çektiği
Yönetmen Director: wım wenders,
fotoğraf serilerinin hikâyesini perdeye
julıano rıbeıro salgado
taşıyan film, aynı zaman zarfında
Senaryo Screenplay: wım wenders,
dünyanın farklı coğrafyalarında
julıano rıbeıro salgado, davıd rosıer,
yaşanmış sorunları da hatırlatıyor.
camılle delafon Görüntü Yön. Director of
Photography: hugo barbıer, julıano rıbeıro Oscar adayı Toprağın Tuzu sadece
benzersiz fotoğraflardan oluşan bir
salgado Kurgu Editing: maxıne goedıcke,
rob myers Müzik Music: laurent petıtgand sergi değil, aynı zamanda bir baba-oğul
hikâyesi. Wim Wenders’in Berlin’de
Katılanlar With: sebastıão salgado Yapımcı
Producer: davıd rosıer Yapım Production Co.: prömiyer yapan Her Şey Güzel Olacak
filmi de festivalde gösteriliyor.
decıa fılms Dünya Hakları World Sales: le
Turkish s.t.

pacte Türkiye Hakları Turkish Rights: filmartı

Award | 2014 cannes Jüri Özel Ödülü–Belirli
Bir Bakış Special Jury Prize–Un certain
regard | 2014 san sebastıan İzleyici Ödülü
Audience Award

▪ Ünlü Brezilyalı fotoğraf sanatçısı

Sebastião Salgado hakkındaki bu
belgesel, filmleri kadar fotoğraf
çalışmalarıyla da tanınan usta
yönetmen Wim Wenders ile

▪ After last year’s Caligari: When Horror
Came Into Cinema, film critic-director
hartmann, henrık albrecht Oyuncular Cast: Rüdiger Suchsland returns to the
fatıh akın, volker schlöndorff, elısabeth Festival with his follow-up documentary
where he examines the German
bronfen, thomas elsaesser, erıc d. weıtz
cinema of the Weimar Republic based
Yapımcı Producer: martına haubrıch,
gunnar dedıo Yapım Production Co.: looks on Siegfried Kraucauer’s novel of the
same name. Composed of carefully
fılmproduktıonen gmbh Dünya Hakları
selected clips from films and narrated
World Sales: wıde management
by Suchsland himself, this film-essay
features interviews with Fatih Akın,
▪ Geçen yılki festivale Caligari: Korku
Volker Schlöndorff, and Thomas
Sinemaya Geldiğinde adlı belgeseliyle
Elsaesser. Premiered at Venice Film
konuk olan sinema yazarı ve yönetmen
Festival, this documentary has a
Rüdiger Suchsland, takip eden ikinci
filminde Siegfried Kraucauer’in aynı adlı certain quality of being a historical and
sociological thesis through its handling
meşhur kitabından yola çıkarak tekrar
of the process that led to the Third
Weimar dönemi Alman sinemasını
Reich via cinema.
mercek altına alıyor. Dikkatle seçilmiş
film kliplerinin Suchsland’ın bizzat
schmuck, frank reımann Kurgu Editing:

THE SALT OF THE EARTH

2015 tromsø İzleyici Ödülü Audience

seslendirdiği metne eşlik ettiği bu
makale filmde Fatih Akın, Volker
Schlöndorﬀ ve Thomas Elsaesser
gibi isimlerle yapılmış röportajlar da
yer alıyor. İlk gösterimi Venedik Film
Festivali’nde gerçekleşen belgesel, III.
Reich’a giden süreci sinema üzerinden
ele alışıyla tarihsel ve sosyolojik bir
araştırma niteliği de taşıyor.

Görüntü Yön. Director of Photography: harald

toprağın tuzu

2015 césar En İyi Belgesel Best Documentary
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▪ From master filmmaker Wim
Wenders, who is known for his works
in photography as well as film, and
Salgado’s son Juliano Ribeiro, comes a
documentary about the famed Brazilian
photographer, Sebastião Salgado. The
film brings the story of the photography
series that Salgado produced in the
last forty years to the silver screen as it
also reminds us the conflicts in many
different parts of the world. This Oscar
nominated documentary is not only
an exhibition of unique photographs,

vırunga
a2 5 Pz. Su. 16.00 | r2 9 Pe. Th. 13.30
b 13 Pt. Mo. 19.00
ingiltere, kongo uk, congo / 2014 /
DCP / Renkli Colour / 100’ / İngilizce,
Fransızca, Swahili; Türkçe altyazılı English,
French, Swahili; Turkish s.t.

Kurgu Editing: masahıro hırakubo Müzik
Music: patrıck jonsson Yapımcı Producer:

Yönetmen Director: orlando von eınsıedel

orlando von eınsıedel, joanna natasegara

Senaryo Screenplay: orlando von eınsıedel

Yapım Production Co.: graın medıa Dünya

Görüntü Yön. Director of Photography:

Hakları World Sales: graın medıa

franklın dow, orlando von eınsıedel
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2015 cınema eye honors En İyi Görüntü
Achievement in Cinematography | 2014 afi

kendi hayatını hiçe sayanların inanılmaz
öyküsünü anlatıyor.

docs Festivalin En İyisi Best of Fest | 2014
trıbeca Yenilikçilik Ödülü Innovative

▪ From director Orlando von Einsiedel

Award | 2014 abu dhabı Kara İnci Black

and executive producer Leonardo
DiCaprio, comes a story with “heartwrenching tenderness and heartstopping suspense, in a sickening web
of bribery, corruption and violence.”
When one of the most bio-diverse
places on Earth, the Virunga National
Park in Congo is threatened by the
armed rebel group M23, a small
and embattled team of park rangers
including an ex-child soldier turned
ranger, a caretaker of orphan gorillas, a
dedicated conservationist and the film
crew are caught in the crossfire. With
heroes, villains and gorillas, this unique
action film in documentary form tells
the incredible story of a group of brave
people risking their lives for a better
world.

Pearl

▪ Yönetmen Orlando von Einsiedel ve
yürütücü yapımcı Leonardo di Caprio,
“yürek burkan bir duyarlık ve yürek
hoplatan bir gerilimle iç bunaltıcı
bir rüşvet, yolsuzluk ve şiddet ağı”
anlatıyor. Dünyanın biyoçeşitliliği en
yüksek yerlerinden biri olan Kongo
Virunga Milli Parkı M23 silahlı isyancıları
tarafından tehdit edilince, küçük ve
yorgun bir korucu ekibi karşılarına
dikilir. Eski bir çocuk asker, yetim
gorillerin bakıcısı, bir doğa koruma
uzmanı ve film ekibi de iki ateş arasında
kalır. Kahramanları, kötü adamları,
gorilleriyle bu benzersiz aksiyon filmi
belgeseli, daha güzel bir dünya için

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.

ulusal müze
NATIONAL GALLERY
r2 5 Pz. Su. 16.00 | b 14 Sa. Tu. 16.00
fkm 18 Ct. Sa. 16.00
fransa, abd france, usa / 2014 / DCP
Renkli Colour / 173’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: frederıck wıseman
Görüntü Yön. Director of Photography: john

birbirinden ünlü ve önemli tablolar
aracılığıyla, resim ve hikâye anlatma
sanatları arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

davey Kurgu Editing: frederıck wıseman
Yapımcı Producer: frederıck wıseman,
pıerre-olıvıer bardet Yapım Production
Co.: ıdeale audıence, gallery fılm llc
Dünya Hakları World Sales: doc&fılm
ınternatıonal

▪ Dünyanın en büyük müzelerinden
biri olan Londra’daki National Gallery,
usta belgeselci Frederick Wiseman’in
yeni belgeselinin merkezinde yer alıyor.
Müzenin 2300’den fazla parça içeren
koleksiyonunun genişliği filmin süresine
de yansıyor. Bu ayrıntılı belgeselde
Wiseman, müzeyi gezen ziyaretçilerin
ve akademisyenlerin, küratörlerin,
eğitimcilerin tablolarla kurduğu ilişkiye
eğiliyor. Müzenin farklı odalarındaki

▪ The National Gallery in London, one
of the biggest museums in the world,
is in the focus of the new documentary
by master documentarian Frederick
Wiseman. The vastness of more than
2,300 pieces included in the museum’s
collection is reflected in the running
time of the film. In this elaborate
documentary, Wiseman focuses on
the relation between the paintings
and the visitors, curators, academics,
and educators. The relation between
painting and storytelling is discussed
through the famous and significant
paintings in various rooms of the
museum.
TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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h.
b 5 Pz. Su. 13.30 | r2 7 Sa. Tu. 13.30
a2 16 Pe. Th. 19.00
arjantin, abd argentına, usa / 2015
DCP / Renkli Colour / 97’ / İngilizce;
Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Helen ise hamile bir sanatçı; sevgilisi Alex
ile başarılarla dolu bir hayat sürüyor. İki
hayat da büyük bir değişimin eşiğinde,
danıel garcıa
çünkü şehre bir meteor çarpmak üzere.
Senaryo Screenplay: ranıa attıeh, danıel
garcıa Görüntü Yön. Director of Photography: Nihayetinde insanlar kayboluyor,
esrarengiz şeyler yaşanmaya başlıyor.
danıel garcıa Kurgu Editing: ranıa attıeh,
Doğaüstü bir olayla birlikte yerle yeksan
danıel garcıa Müzik Music: kazu makıno,
alex weston, danıel garcıa, jesse gelaznık olan hayatı, tekinsiz atmosferiyle anlatan
H., bilimkurgu ile gerilim arasındaki
Oyuncular Cast: robın bartlett, rebecca
dayan, wıll janowıtz, julıan gamble, roger çizgiyi zorluyor.
Yönetmen Director: ranıa attıeh,

robınson Yapımcı Producer: ıvan eıbuszyc,
pıerce varous, ranıa attıeh, danıel garcıa,
shrutı rya ganguly, matthe thurm Yapım
Production Co.: enpassant, nıce dısolve,
frutacıne Dünya Hakları World Sales: fılm
sales company
2015 bağımsız ruh ödülleri ındependent
spırıt awards Gözlerinizi Ayırmayın Ödülü
Someone to Watch Award

▪ H.’nin merkezinde New York
yakınlarında bir kasabada yaşayan iki
Helen var. Birisi 60 yaşında, Roy adında
bir adamla evli ve bir oyuncak bebeğe
gerçek bir çocukmuş gibi bakıyor. Diğer

▪ H. focuses on two women named
Helen who live in a town in New York.
One of them is a married 60 yearold who takes care of a doll as if it’s
a real child. The other is a pregnant
artist who leads a successful life with
her lover Alex. Their lives are about
to go through a major change as a
meteor approaches. Eventually, people
disappear and mysterious things start
to happen. With its eerie atmosphere,
H. tells the story of lives shattered by a
catastrophe, and blurs the line between
science fiction and suspense.

evvelden
MULA SA KUNG ANO ANG NOON
FROM WHAT IS BEFORE
r2 5 Pz. Su. 19.00 | a2 6 Pt. Mo. 11.00
b 7 Sa. Tu. 20.30
filipinler phılıppınes / 2014 / DCP
Siyah-Beyaz B&W / 338’ / Filipince;
İngilizce, Türkçe altyazılı Filipino; English,

of the phılıppınes Dünya Hakları World

Turkish s.t.

Sales: sıne olıvıa pılıpınas

Yönetmen Director: lav dıaz

2014 locarno En İyi Film, Don Kişot Ödülü,

Senaryo Screenplay: lav dıaz Görüntü Yön.

FIPRESCI Ödülü, Genç Jüri Ödülü Best Film,

Director of Photography: lav dıaz Kurgu

Don Quixote Award, FIPRESCI Prize, Junior

Editing: lav dıaz Oyuncular Cast: perry

Jury Award

dızon, roeder camañag, hazel orencıo,

▪ Lav Diaz “Eğer geçmişi
unutursanız gerçek anlamda ilerleme
Producer: lav dıaz Yapım Production Co.: sıne kaydedemezsiniz. Filipinliler için bu
olıvıa pılıpınas, fılm development councıl böyledir. Bizim tarih algımız yoktur”
karenına hanıel, joel saracho, reynan
abcede, chıng valdes-aran Yapımcı
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diyor. Evvelden yönetmenin 2013 yapımı
Norte, Tarihin Sonu filminin manevi bir
öncülü sayılabilir. 1970’lerin başlarında
ücra bir köyde açıklanamayan bir dizi
vahşi olay gerçekleşir. Bir tarlanın
ortasında paramparça bir inek bulunur,
kulübeler yakılır. Diktatör Marcos’un
sıkıyönetim ilanından hemen önceki bu
günlerde askeri kuvvetler köye geldiğinde
köylüler için hayat kâbusa döner. Evvelden
siyasal baskıya karşı bir manifesto, öfkeli
ve nefes kesici bir görsellikle bir kayıp
zaman arayışı…

that. We don’t have a sense of history,”
says director Lav Diaz for his latest film
which could be viewed as a spiritual
prequel to his 2013 hit Norte, the End
of History. In a rural village in the early
1970s, a series of savage, unexplained
events unfold: a cow is found hacked to
death in a field, huts are burned to the
ground. It is the eve of martial law the
dictator Marcos has imposed, and when
the military arrive to intervene, life for
the villagers descends into nightmare.
A statement against political repression,
an angry, visually breathtaking search of
▪ “If you forget the past, you can’t really lost time…
move forward. The Philippines are like

kayıp nehir
LOST RIVER
r 13 Pt. Mo. 19.00 | a2 16 Pe. Th. 16.00
a 19 Pz. Su. 19.00
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour
105’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: ryan goslıng
Senaryo Screenplay: ryan goslıng Görüntü
Yön. Director of Photography: benoıt
debıe Kurgu Editing: nıco leunen, valdıs
oskardottır Müzik Music: johnny jewel
Oyuncular Cast: chrıstına hendrıcks,
saoırse ronan, ıaın de caestecker, matt

mendes, ben mendelsohn Yapımcı Producer: ▪ Famed actor Ryan Gosling’s debut

VIOLENCIA
VIOLENCE

marc platt, adam sıegel, ryan goslıng,
davıd lancaster, mıchel lıtvak Yapım

r2 4 Ct. Sa. 13.30 | b 5 Pz. Su. 21.30

Production Co.: bold fılms, marc platt

a2 14 Sa. Tu. 16.00

productıons Dünya Hakları World Sales:
sıerra affınıty Türkiye Hakları Turkish

kolombiya, meksika colombıa, mexıco

Rights: calınos fılms

2015 / DCP / Renkli Colour / 74’
Spanish; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: jorge forero
Senaryo Screenplay: jorge forero Görüntü
Yön. Director of Photography: davıd gallego
Kurgu Editing: sebastıán hernández, jorge

“hiçbir şey”den ve “hiçbir nedenden”
doğuyor. Şiddet, hikâyesini anlattığı
karakterlerin kendisinden ziyade şiddetin
var olma biçimleriyle, etki kuvvetiyle ve
kaçınılmazlığıyla ilgileniyor; süregelen bir
savaşım ortamındaki “erkek”in direnişini
ve boyun eğişini filme alıyor.

forero Oyuncular Cast: rodrıgo vélez,
davıd aldana, nelson camayo Yapımcı
Producer: dıana bustamante, paola pérez,
camılo ganado, felıpe aguılar, carlos
congote, maxımılıado cruz, sandro
gomez, katrın pors Yapım Production Co.:
burnıng blue, postbros, blond ındıan
fılms, congo fılms, ınterıor xııı Dünya
Hakları World Sales: pascale ramonda

▪ Kolombiyalı Jorge Forero’nun bu ilk

filmi, birbirinden karanlık üç şiddet
öyküsü anlatıyor. İlki ormanda, ikincisi
şehirde, üçüncüsü de bir askeri üste
geçen üç hikâyenin kesişim kümesinde
vahşet var. Forero’nun Kolombiya’da
geçen filminde şiddet “hiçbir yerden”,

olmaya çalışmakta ve küçük kardeşine
bakmaktadır, ama kasabadaki bir çete
liderinin hedefi haline gelecektir. İlk
gösterimi 2014’te Cannes’da Belirli Bir
Bakış bölümünde gerçekleşen Kayıp
Nehir, Dario Argento’dan Mario Bava’ya,
David Lynch’ten Harmony Korine’a çeşitli
kült yönetmenlere referanslarla dolu.

smıth, reda kateb, barbara steele, eva

şiddet

İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı
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▪ Colombian director Jorge Forero’s
first feature film Violencia, focuses
on three stories about violence each
one darker than the other. Taking
place in a forest, a city, and a military
base, the three stories have violence at
their intersection. Set in Colombia, in
Forero’s film the violence comes out
of nowhere, nothing and no reason.
Violencia is more concerned about
the forms of violence, its effects and
inevitability rather than the characters
it portrays, as it depicts the resistance
and submission of “man” in an ongoing
warfare.

▪ Ünlü oyuncu Ryan Gosling’in ilk

yönetmenlik denemesi olan Kayıp Nehir,
Amerika’daki emlak krizi hakkında
gerçeküstü bir masal. Evini kaybetmek
üzere olan bekâr bir anne, acil para
ihtiyacını karşılamak için esrarengiz bir
gece kulübünde çalışmaya başlar. Diğer
yandan yeniyetme oğlu da ona yardımcı

directorial effort is a surreal tale about
the housing market crash in the United
States. A single mother who is about
to lose her house starts working at a
mysterious night club in order to make
ends meet. On the other hand, her
teenage son is trying to help his mother
by taking care of his baby brother, but
becomes the target of a gang leader.
Premiered at last year’s A Certain Look
section at Cannes, Lost River is full of
references to various cult directors such
as Dario Argento, Mario Bava, David
Lynch, and Harmony Korine.

ziyaret
THE VISIT
b 18 Ct. Sa. 19.00 | r 19 Pz. Su. 19.00
r2 19 Pz. Su. 21.30
avusturya, danimarka, finlandiya,
irlanda, norveç austrıa, denmark,
finland, ıreland, norway / 2014 / DCP

başladı: Kimsiniz? Nasıl düşünürsünüz?
İnsanlarda bizim görmediğimiz ne
görüyorsunuz? Daha önce kimsenin
erişimine açık olmayan BM Dış Uzay
Yönetmen Director: mıchael madsen
Görüntü Yön. Director of Photography: heıkkı İşleri Dairesi, ordu ve ileri gelen uzay
färm Kurgu Editing: nathan nugent, stefan kuruluşlarından uzmanların görüşlerine
aktaran Ziyaret, bu senaryonun somut
sundlöf Yapımcı Producer: lıse lenseve bilimsel bir araştırmasını yapıyor:
møller Yapım Production Co.: magıc hour
Dünya dışı varlıkların ziyareti. Hazır
fılms Dünya Hakları World Sales: autlook
mıyız? Uzaylıların insan hakları var
fılm sales
mı? Kendimiz hakkında onlara ne
söyleyeceğiz? Ocak ayında Sundance’te
▪ Uzaylılar Dünya’yı ziyaret edince,
prömiyerini yapan Ziyaret, mizah öğeleri
ilk temasımız soruların en basitiyle
Renkli Colour / 83’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
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içeren bir belgesel ve yabancı korkumuza military, and experts from leading space
agencies, The Visit is a concrete and
ilişkin felsefi bir keşif.
scientific investigation of this scenario:
an alien visit. Are we prepared? Do
▪ When aliens visited earth, our first
aliens have human rights? What will
ever contact began with the simplest
we tell them about ourselves? The
of questions: Why are you here? How
Visit, which premiered at Sundance
do you think? What do you see in
humans that we don’t see in ourselves? in January, is a documentary with
comedy elements, and a philosophical
With unprecedented access to the UN
exploration of our fear of strangers.
Office for Outer Space Affairs, the

sonsuza dek
GIA PANTA
FOREVER
f 13 Pt. Mo. 21.30 | a 14 Sa. Tu. 13.30
r2 16 Pe. Th. 13.30

2014 guadalajara En İyi Erkek Oyuncu
Best Actor (g.s. parra) | 2014 selanik
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küçük bir köydeki kadınların mutluluğu
yakalamak için verdikleri uğraşı anlatıyor.

thessalonıkı En İyi Film Best Feature | 2014

▪ Cheba and Angeles are both pregnant
from the same man: Silvestre. He is
the stepfather of Angeles and the lover
▪ Cheba ve Angeles aynı adamdan
of Cheba, a married woman. Angeles’
hamile kalmıştır: Silvestre. Silvestre,
mother doesn’t want her to have the
başka bir adamla evli olan Cheba’nın
baby. On the other hand, Cheba’s
sevgilisi, Angeles’in ise üvey babasıdır.
husband is about to return home
Angeles’in annesi, kızının bebeği
doğurmasını istemez. Cheba’nın kocası from abroad where he went to work.
Both women will be faced with a lifeise çalışmak için gittiği yerden dönmek
changing decision now. La Tirisia is the
üzeredir. İki kadın da bütün hayatlarını
etkileyecek bir karar vermek durumunda story of the struggle for happiness for
two women in a tiny, surreal village in
kalacaktır. Sonsuz Hüzün, Meksika’nın
Oaxaca bölgesinde, herkesin tirisia (ebedi Oaxaca, Mexico, where everybody lives
hüzün) denen bir ruh arazından mustarip in a constant state of tirisia, an illness of
the soul–perpetual sadness.
olduğu, dünyadan izole, gerçeküstü
chıcago Roger Ebert Ödülü Award

yunanistan greece / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 87’ / Yunanca; İngilizce, Türkçe
altyazılı Greek; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: margarıta manda
Senaryo Screenplay: margarıta manda
Görüntü Yön. Director of Photography: kostıs
ghıkas Kurgu Editing: angela despotıdou
Oyuncular Cast: anna mascha, kostas

Kostas ise Anna’yı her gün trende gören,
ona gizliden âşık bir mühendis... Film şu
soruyu soruyor: Günden güne tükenen
bir şehirde, filizlenecek yeni bir aşk için
hâlâ umut var mı? Yönetmen bu sorunun
cevabını ararken, sessizliği etkili biçimde
kullanıyor.

güzel gençlik
HERMOSA JUVENTUD
BEAUTIFUL YOUTH
r2 5 Pz. Su. 11.00 | b 11 Ct. Sa. 16.00
fkm 16 Pe. Th. 13.30
ispanya, fransa spaın, france / 2014
DCP / Renkli Colour / 103’ / İspanyolca;

fılıppoglou Yapımcı Producer: kostas
kefalas, konstantınos kontovrakıs,

▪ For Ever approaches Athens as a

İngilizce, Türkçe altyazılı Spanish; English,

costas lambropoulos, margarıta manda

decaying city and follows its two
habitants Costas and Anna. Anna sells
ferry boat tickets, Costas is an engineer
who sees her every day on the train on
his way to work and is secretly in love
with her. For Ever, has this question
to ask: “Is there hope for a new love
in a city which crumbles daily?” The
director effectively uses silence in her
film while she is looking for the answer.

Turkish s.t.

Yapım Production Co.: falıro house
productıons Dünya Hakları World Sales:
heretıc outreach

▪ Sonsuza Dek, Atina’yı günden güne

çürüyen bir şehir olarak ele alıyor ve bu
şehirde yaşamını sürdüren Kostas ve
Anna’nın peşine düşüyor. Anna feribot
seferleri için çalışan bir bilet satıcısıdır,

Yönetmen Director: jaıme rosales
Senaryo Screenplay: jaıme rosales, enrıc
rufas Görüntü Yön. Director of Photography:
pau esteve bırba Kurgu Editing: lucía casal
Oyuncular Cast: ıngrıd garcía-jonsson,
carlos rodríguez, ınma nıeto, fernando
barona, juanma calderón, patrıcıa mendy,
mıguel guardıola Yapımcı Producer: jaıme

daha da zorlaşıyor. Genç anne adayı
zor bir karar alıp, çocuğu dünyaya
getiriyor. Amatör bir porno çekmek, para
kazanarak düze çıkmanın kolay bir yolu
gibi görünüyor. Bu toplumsal gerçekçi
dram, gençlerin dünyasına eğilirken,
yer yer dijital medyadan da faydalanarak
ilginç bir anlatım yakalıyor. Yönetmen
Jamie Rosales, gençliğin umudunun
yoksullukla nasıl darmadağın olduğunu
etkileyici bir şekilde anlatıyor.

rosales, josé maría morales, jérôme
dopffer Yapım Production Co.: fresdeval

sonsuz hüzün

fılms, wanda vısıón, les productıons

LA TIRISIA
PERPETUAL SADNESS

balthazar Dünya Hakları World Sales: ndm
ınternatıonal sales

a2 4 Ct. Sa. 16.00 | r2 9 Pe. Th. 19.00
b 10 Cu. Fr. 16.00

2014 cannes Ekümenik Jüri Mansiyon–Belirli
Bir Bakış Special Mention Ecumenical Jury–

meksika mexıco / 2014 / DCP / Renkli

Un certain regard

Colour / 110’ / İspanyolca; İngilizce,
Türkçe altyazılı Spanish; English,

luengas Oyuncular Cast: gustavo sánchez

Turkish s.t.

parra, adrıana paz, noé hernández,
gabrıela cartol, mercedes hernández,

Yönetmen Director: jorge pérez solano

alfredo herrera Yapımcı Producer: césar

Senaryo Screenplay: jorge pérez solano

gutıérrez mıranda, jorge pérez solano

Görüntü Yön. Director of Photography:

Yapım Production Co.: tırısıa cıne, ımcıne,

césar gutıérrez mıranda Kurgu Editing:

conaculta, foprocıne Dünya Hakları World

francısco x. rıvera Müzik Music: rubén

Sales: medıa luna

▪ Natalia ve Carlos 20’li yaşlarının
başında iki sevgili... Geleceğe umutla
bakmak istiyorlar ama ekonomik
krizin etkisi altındaki İspanya’da bu
pek mümkün değil. Üstelik Natalia
hamile olduğunu fark ettiğinde işler

▪ Natalia and Carlos are lovers in their
early twenties. They want to be hopeful
about the future, but it’s not possible in
economically challenged Spain. Things
get tougher when Natalia realizes that
she is pregnant. The young mother-tobe makes a difficult decision and gives
birth. Making an amateur porn film
seems to be an easy money, an easy way
out… This social realist drama tackles
the world of youth and constructs
an interesting narrative by utilizing
digital media. Jamie Rosales makes an
effective case for how poverty destroys
the hopes of youth.
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▪ Day after day, Cynthia and Evelyn
act out a simple yet provocative ritual
that ends with Evelyn’s punishment
and pleasure. As the wealthy amateur
butterfly expert Cynthia yearns for
a more conventional relationship,
her housekeeper Evelyn’s obsession
with erotic spells quickly becomes
an addiction that may push the

bodrumda
IM KELLER
IN THE BASEMENT
b 8 Ça. We. 16.00 | b 9 Pe. Th. 21.30
r2 11 Ct. Sa. 19.00
avusturya austrıa / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 86’ / Almanca; İngilizce, Türkçe
altyazılı German; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: ulrıch seıdl
Senaryo Screenplay: ulrıch seıdl, veronıka

Bodrumda ile belgesel biçimine geri
dönüyor. Avusturyalı olma ruhunun altını
eşeleyen, hem komik hem hüzünlü bir
makale-film bu.

franz Görüntü Yön. Director of Photography:

ASHA JAOAR MAJHE
LABOUR OF LOVE

▪ This film is about obsessions. This

f 9 Pe. Th. 19.00 | b 10 Cu. Fr. 13.30

chrıstopher brunner Yapımcı Producer:

film is about people and basements and
what people do in their basements in
their free time. This film is about brassband music and opera arias, about
expensive furniture and cheap male
jokes, about sexuality and shooting,
fitness and fascism, whips and dolls,
snakes and guns, love and the longing
for love... After his controversial
“Paradise Trilogy”, Ulrich Seidl returns
to the documentary form with In the
Basement, a film essay that is both
funny and sad, that delves into the
underground of the Austrian soul.

r2 11 Ct. Sa. 11.00

seıdl fılmproduktıon Dünya Hakları World
Sales: coproductıon offıce

▪ Bu film takıntılar hakkında. Bu film

insanlar, bodrumları ve insanların
boş zamanlarında bodrumlarında
yaptıkları şeyler hakkında. Bu film
bando müziği, opera aryaları, pahalı
mobilyalar, ucuz erkek şakaları, cinsellik,
atıcılık, form tutma, faşizm, kırbaçlar,
bebekler, yılanlar, silahlar, aşk, aşksızlık
hakkında... Tartışmalar çıkaran “Cennet
Üçlemesi”nin ardından Ulrich Seidl,

hindistan ındıa / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 84’ / Bengalce; İngilizce, Türkçe

ve erkeğin gündelik hayatından, adeta
ritüele dönüşen detaylar izliyoruz.
Yönetmen Director: adıtya vıkram sengupta Günleri işe hazırlanmak, dinlenmeye
çalışmak ve bir türlü göremedikleri
Senaryo Screenplay: mahendra shetty,
ama özledikleri “birisi”ni düşünmekle
adıtya vıkram sengupta Görüntü Yön.
geçiyor. Hayal ve gerçeğin iç içe geçtiği,
Director of Photography: mahendra shetty,
tekrarlanan sahneleriyle neredeyse
adıtya vıkram sengupta Kurgu Editing:
adıtya vıkram sengupta, sanjay shah Müzik meditatif bir etkiye ulaşan, alışılmadık bir
aşk filmi Aşk Zahmetli İştir.
Music: alokananda dasgupta Oyuncular
altyazılı Bengali; English, Turkish s.t.

Cast: rıtwıck chakraborty, basabdutta
chatterjee Yapımcı Producer: sanjay shah,
adıtya vıkram sengupta Yapım Production
Co.: salaam cınema, for fılms Dünya Hakları

burgundy dükü

World Sales: pascale ramonda

THE DUKE OF BURGUNDY
2014 venedik günleri venıce days En İyi Yeni

f 11 Ct. Sa. 13.30 | r 16 Pe. Th. 19.00

Yönetmen Best Director of a Debut Film | 2014

a 18 Ct. Sa. 19.00

abu dhabı Mansiyon–Yeni Ufuklar Special
Mention–New Horizons

ingiltere uk / 2014 / DCP / Renkli Colour
104’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;

▪ Birkaç yıl önce Hindistan’ı etkisi altına

Turkish s.t.
▪ Ödüllü yazar ve yönetmen Peter

Strickland’ın tekinsiz Berberian Ses
Stüdyosu ve Katalin Varga’nın ardından
çektiği yeni filminden erotizm ve endişe
Görüntü Yön. Director of Photography: nıc
damlıyor. Cynthia ile Evelyn her gün basit
knowland Kurgu Editing: matyas fekete
Müzik Music: cat’s eyes Oyuncular Cast: sıdse ve kışkırtıcı bir ritüeli yerine getirir ve
bu âdet hep Evelyn’in cezası ve zevkiyle
babett knudsen, chıara d’anna Yapımcı
biter. Varlıklı amatör kelebek uzmanı
Producer: andy starke Yapım Production
Cynthia’nın gönlünde yatan daha
Co.: rook fılms Dünya Hakları World Sales:
protagonıst pıctures Türkiye Hakları Turkish geleneksel bir ilişki olunca, hizmetçi
Evelyn’in erotik takıntıları kısa sürede
Rights: bır fılm
ilişkiyi kırılma noktasına götüren bir
2014 hamptons Öncü Bakış Ödülü Pioneering bağımlılığa dönüşür. Jess Franco’nun
Vision Award | 2014 phıladelphıa Büyük Jüri üslubundan esinlenen Burgundy Dükü,
karanlık bir çürümüşlüğü anlatan, iç
Ödülü Grand Jury Prize
gıcıklayıcı, gotik bir melodram.
Yönetmen Director: peter strıckland

Senaryo Screenplay: peter strıckland

relationship to a breaking point.
Dripping with eroticism and dread, and
inspired by the style of Jess Franco, The
Duke of Burgundy is a darkly decadent,
kinky, gothic melodrama from Peter
Strickland, the award-winning writer
and director of the eerie Berberian
Sound Studio and Katalin Varga.

aşk zahmetli iştir

martın gschlacht Kurgu Editing:
ulrıch seıdl Yapım Production Co.: ulrıch
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alan ve binlerce kişinin işsiz kalmasına
neden olan ekonomik kriz, Aşk Zahmetli
İştir’in çıkış noktası... Neredeyse tümüyle
diyalogsuz geçen bu filmde, bir kadın

▪ The economic crisis which affected
India and cost thousands of jobs a few
years ago is the starting point of Labour
of Love. In this almost dialogue-free film
we get to watch ritual-like details from
the daily lives of a man and a woman.
Their days are spent getting ready for
work, trying to unwind and thinking
about “someone” who they can’t meet
but continually miss. Labour of Love
is an unusual romance to an almost
meditative effect with its repeating
scenes where dreams and reality
intertwine.

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 lighthearted 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

antidepresan
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hayatını yaşa
MARGARITA, WITH A STRAW
b 6 Pt. Mo. 11.00 | r 9 Pe. Th. 19.00
a2 10 Cu. Fr. 19.00
hindistan ındıa / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 100’ / Hintçe; İngilizce ve Türkçe
altyazılı Hindi; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: shonalı bose
Senaryo Screenplay: shonalı bose,
nılesh manıyar Görüntü Yön. Director of
Photography: anne mısawa Kurgu Editing:
monısha baldawa Müzik Music: mıkey
mccleary, prasoon joshı Oyuncular Cast:
kalkı koechlın, revathy, sayanı gupta,
wıllıam moseley, hussaın dalal Yapımcı

New York’taki bir okula transfer olmayı
başarır ve böylece hayatını değiştirecek
bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta hiç
beklemediği birine âşık olan genç kadın,
hem cinselliği hem de kendini keşfeder.
Geçtiğimiz yıl pek çok önemli festivalde
gösterilen film, özellikle başrolündeki
Kalki Koechlin’in performansıyla beğeni
toplamıştı.

Producer: shonalı bose, nılesh manıyar
Yapım Production Co.: ıshan talkıes,
vıacom18 motıon pıctures, jakhotıa
group Dünya Hakları World Sales: wıde
management
2014 toronto NETPAC En İyi Asya Filmi
Best Asian Film | 2014 tallınn En İyi Kadın
Oyuncu Best Actress (k. koechlin)
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▪ Bu cesaret verici öykü, genç bir kadının
hedeflerinin peşinden gitmesini konu
alıyor. Leyla, beyin felci geçirmiştir ama
yaşadığı tüm zorluklara rağmen başarılı
bir üniversite öğrencisi ve gelecek vaat
eden bir yazardır. Aynı zamanda asi
bir kişiliktir; Delhi Üniversitesi’nden

▪ This empowering story is about a
young woman’s determination to chase
her dreams. Despite the hardships she
endured, Laila is a successful university
student and an aspiring writer afflicted
with cerebral palsy. Armed with a
rebellious character, Laila manages
to get transferred to a school in New
York from Delhi University, and takes
on a journey that will change her
life. She falls in love with someone
so unexpected, and thus discovers
sexuality and herself. Screened in many
prominent festivals across the world,
the film received rave reviews for its
lead Kalki Koechlin.

kaçış sanatı
L’ART DE LA FUGUE
THE EASY WAY OUT
fkm 11 Ct. Sa. 21.30 | r2 13 Pt. Mo. 16.00
f 14 Sa. Tu. 11.00
fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 98’ / Fransızca; İngilizce, Türkçe
altyazılı French; English, Turkish s.t.

Production Co.: hérodıade Dünya Hakları
World Sales: be for fılms

Yönetmen Director: brıce cauvın
Senaryo Screenplay: brıce cauvın, raphaëlle
valbrune-desplechın Görüntü Yön.
Director of Photography: marc tévanıan
Kurgu Editing: agathe cauvın Müzik Music:
françoıs peyrony Oyuncular Cast: laurent
lafıtte, agnès jaouı, marıe-chrıstıne
barrault, guy marchand, benjamın bıolay,
nıcolas bedos, bruno putzulu Yapımcı
Producer: georges fernandez Yapım

▪ Üç kardeşin ortancası Antoine,
30’larında bir eşcinsel. Adar’la aynı evi
paylaşıyorlar, ancak Antoine uzun süredir
yatak odasında yerde uyuyor. En genç
kardeş Louis, nişanlısını aldatmasına ve
bundan büyük bir haz duymasına rağmen
evlilik planları yapıyor. Kardeşlerin
en büyüğü Gerard ise boşanmış ve
ailelerinin hiç kâr getirmeyen giyim
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mağazasında çalışıyor. Fransız yönetmen
Brian Cauvin, Stephen McCauley’nin aynı
adlı romanını Amerika’dan Fransa’ya
taşıyor. Hem muzip hem de melankolik
bir film olan Kaçış Sanatı işlevini yitiren
aile kurumuna ince mizahıyla yaklaşıyor.

making wedding plans even though
he is gleefully cheating on his fiancée.
Gerard, the eldest, is a divorcé who
works at his family’s unprofitable
clothes store. French director Brian
Cauvin adapts to screen the novel of the
same title by Stephen McCauley and
transfers the setting from the US to
▪ Antoine, the middle child of three
brothers, is a thirty-something gay man France. Melancholic yet mischievous,
The Easy Way Out has a humorous
who shares a flat with Adar, although
approach to the dysfunctional family.
he sleeps on the bedroom floor. Louis,
the youngest of the three brothers, is

küçük bir sorun
SHORT SKIN
r 8 Ça. We. 19.00 | f 10 Cu. Fr. 16.00
a 11 Ct. Sa. 13.30
italya ıtaly / 2014 / DCP / Renkli Colour
86’ / İtalyanca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Italian; English, Turkish s.t.

arkadaşları bütün gün seks hakkında
konuşurken, o sessiz kalmak zorundadır.
Yetmezmiş gibi platonik aşkı Bianca
Senaryo Screenplay: duccıo chıarını,
beraber kamp yapmayı önerir. Edoardo
ottavıa maddeddu, marco pettenello,
hem en büyük hayaline, hem de en büyük
mıroslav mandıc Görüntü Yön. Director
korkusuna asla tahmin edemeyeceği
of Photography: barış özbıçer Kurgu
kadar yaklaşmıştır... Bu yıl Berlin’de
Editing: roberto dı tanna Müzik Music:
Generation bölümünde yarışan Küçük Bir
woodpıgeon Oyuncular Cast: matteo
Sorun, ergenlik dönemine dair korkuları
creatını, francesca agostını, nıcola
ve hayalleri alışılmadık bir hikâyeyle ve
nocchı, mırıana raschıllà, bıanca
ceravolo, mıchele crestaccı, bıanca nappı, incelikle işliyor.
Yönetmen Director: duccıo chıarını

antidepresan
antıdepressant
Yönetmen Director: amın dora
Senaryo Screenplay: georges khabbaz
Görüntü Yön. Director of Photography: karım
ghorayeb Kurgu Editing: rana sabbagha
Müzik Music: nadım mıshlawı Oyuncular
Cast: georges khabbaz, emmanuel
kharıallah, samır youssef, lara raın,
antoıne moultaka, camılle salameh,
rodrıgue sleıman, carolıne labakı
Yapımcı Producer: gabrıel chamoun Yapım
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olaylar olmaya başlar. Bu oğlan bir melek
olabilir mi? Tımarhaneye gönderilmesi
için toplanan dilekçeleri durdurmak
amacıyla araya giren, ilahi güçler midir
yoksa onu seven anne babası mı?
Lübnan’ın Oscar adayı Ghadi, bağnazlık
ve arınma üstüne evrensel bir komedi.
Amin Dora’nın bu ilk uzun metrajlı
filminin senaryosu ise Leba rolünde
izlediğimiz George Khabbaz’a ait.

Production Co.: the talkıes Dünya Hakları

▪ In a traditional Lebanese coastal town,
beloved music instructor Leba and his
wife Lara have two beautiful daughters,
2014 arabıan sıghts ff (washıngton)
and a son, Ghadi. Ghadi spends most
İzleyici Ödülü Audience Award | 2014 busan
of his time at their house’s window
İzleyici Ödülü Audience Award | 2014
making loud noises. When the village
mannheım-heıdelberg İzleyici Ödülü
people start calling the boy a “demon”,
Audience Award
strange phenomena start to occur in this
small town. Could the boy be an angel?
▪ Geleneklerine bağlı bir Lübnan sahil
kentinin küçük bir mahallesinde, sevilen Is it divine forces or his loving parents
intervening to stop the petition to send
müzik eğitmeni Leba ve çocukluk aşkı
the boy to some institution? Written by
Lara’nın iki güzel kızı ve Ghadi adında
Georges Khabbaz, who also plays Leba,
bir oğlu olur. Ghadi zamanının çoğunu
evin penceresinde yüksek sesler çıkararak Amin Dora’s debut feature is a universal
comedy about bigotry and redemption,
geçirmektedir. Köy halkı çocuğa “iblis”
demeye başlayınca, bu küçük yerde tuhaf chosen as Lebanon’s official Oscar entry.
World Sales: fortıssımo fılms

hayat altmışından sonra
MISS SIXTY
b 12 Pz. Su. 16.00 | r2 13 Pt. Mo. 11.00
f 16 Pe. Th. 13.30

crısula stafıda, francesco acquarolı, lısa

▪ Edoardo suffers from phimosis, or
tight foreskin. He kept this nuisance a
secret fearing surgery. But, now he is 17
Co.: la règle du jeu fılms Dünya Hakları
years old… He has to stay quiet while
World Sales: fılms boutıque
his friends talk about sex all day long.
To top it all, his platonic love interest
2014 venedik venıce AKAI Özel Mansiyon
Bianca asks him to go camping together.
AKAI Special Mention
Edoardo is closer, more than ever, to his
biggest dream and worst nightmare…
▪ Edoardo “fimozis”, yani sünnet
Short Skin, which competed at Berlinale
derisi darlığından mustariptir. Ameliyat
olmaktan korktuğu için bu sıkıntısını asla Generation section, handles fears and
dreams of an adolescent with tact and
dile getirmemiş, kendine saklamıştır.
an unusual story.
Fakat artık 17 yaşındadır... Yakın
granuzza dı vıta Yapımcı Producer: babak

almanya germany / 2014 / DCP / Renkli

jalalı, duccıo chıarını Yapım Production

Colour / 98’ / Almanca; İngilizce, Türkçe
altyazılı German; English, Turkish s.t.

sağlamaya karar veren bu ikiliden Louise,
60 yaşında hamile kalıp bir bebek sahibi
Senaryo Screenplay: jane aınscough Görüntü olmak ister. Frans ise modern sanatın
yükselen yıldızı olmayı kafaya koymuştur.
Yön. Director of Photography: matthıas
Yaşlanmanın aslında psikolojik olduğunu
fleıscher Kurgu Editing: mona brauer
Müzik Music: max knoth Oyuncular Cast: ırıs iki sıradışı insan üzerinden müjdeleyen
berben, edgar selge, carmen maja antonı, Hayat Altmışından Sonra, oldukça keyif
verici bir komedi.
björn von der wellen, jördıs rıchter
Yönetmen Director: sıgrıd hoerner

Yapımcı Producer: corınna eıch, sıgrıd

▪ The directorial debut of German
producer Sigrid Hoerner, Miss Sixty
fılmproduktıon, senator fılm produktıon tells the story of two people who defy
age. Determined to rejoin the society
Dünya Hakları World Sales: pıcture tree
which sidelined them due to their ages,
ınternatıonal gmbh
Louise decides to get pregnant at the
age of 60, while Frans is hell bent on
▪ Yapımcı kimliğiyle tanınan Sigrid
becoming a rising star in contemporary
Hoerner’in ilk yönetmenlik denemesi
art. Miss Sixty is a delightful comedy
olan film, yaşına meydan okuyan iki
which affirms that age is nothing but a
kişiyi anlatıyor. Yaşlı sayıldıkları için
number.
dışlandıkları topluma yeniden uyum
hoerner, helge sasse Yapım Production
Co.: bavarıa pıctures, moneypenny

ghadı
b 6 Pt. Mo. 16.00 | r2 13 Pt. Mo. 13.30
a2 19 Pz. Su. 16.00
lübnan lebanon / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 100’ / Arapça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Arabic; English, Turkish s.t.
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Ephron Prize | 2014 israil sinema akademisi

hayatımın şarkısı

ısraelı fılm academy En İyi Yönetmen, En

LA FAMILLE BÉLIER
THE BÉLIER FAMILY

İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En iyi Müzik, En İyi
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Genç kadın yönetmen Talya Lavie’nin ilk
uzun metrajlı filmi, kara mizahın bütün
nimetlerinden faydalanıyor.

Kasting, En İyi Kadın Oyuncu Best Director,

r 5 Pz. Su. 19.00 | b 15 Ça. We. 11.00

Best Screenplay, Best Editing, Best Music, Best ▪ Showered in praise during its festival,

fkm 18 Ct. Sa. 21.30

Casting, Best Actress (d. ıvgy)

fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 106’ / Fransızca; Türkçe altyazılı
French; Turkish s.t.
Yönetmen Director: erıc lartıgau
Senaryo Screenplay: stanıslas carre de
malberg, vıctorıa bedos Görüntü Yön.
Director of Photography: romaın wındıng
Kurgu Editing: jennıfer augé Müzik Music:
evguenı galperıne, sacha galperıne
Oyuncular Cast: françoıs damıens, karın
vıard, louane emera, erıc elmosnıno,
roxane duran, luca gelberg Yapımcı
Producer: phılıppe rousselet, erıc
jehelmann, stéphanıe bermann Yapım

ailenin tek işiten üyesi olarak, sağır
anne babası ile kardeşinin mecburi
çevirmenliğini yapmaktadır. Günün
birinde, şarkı söyleme yeteneğini
keşfeden müzik öğretmeninin
cesaretlendirmesiyle bir şarkı
yarışmasına katılmaya karar verir; ancak
bu karar ona bağımlı yaşayan ailesini
bırakmak ve yetişkinliğe ilk adımı atmak
anlamına gelecektir. Aynı zamanda “O
Ses Fransa” yarışmacısı olan Louane
Emera filmdeki şarkıları da kendi
seslendirdi ve Paula rolüyle övgü topladı.

Zero Motivation tells the story of female
soldiers who count the days while
stationed in a desert far away from
▪ Gösterildiği birçok festivalde
eleştirmenler tarafından övgüye boğulan civilization. As they mightily try to pass
Motivasyon Sıfır, şehirden uzak bir çölde the time in an isolated corner of the
world by sharing all their secrets with
gün sayan kadın askerlerin hikâyesini
anlatıyor. Dış dünyadan izole bir köşede, each other, all that these women want
is to go back to their civilian lives. In
olanca gücüyle zamanı eritmek için
her first feature, young woman director
çabalayan ve bütün sırlarını birbirleriyle
Talya Lavie is making most out of dark
paylaşan bu kadınların aslında tek bir
beklentileri var: Sivil hayata geri dönmek. humour.

küçük ölüm
THE LITTLE DEATH
b 7 Sa. Tu. 11.00 | a2 9 Pe. Th. 19.00
r 11 Ct. Sa. 19.00

Production Co.: mars fılms, vendôme
productıon, france 2 cınéma, nexus
factory, jérıco Dünya Hakları World Sales:
pathé ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish
Rights: kurmaca film
2015 césar ödülleri awards Umut Veren
Kadın Oyuncu Most Promising Actress
(l. emera) | 2015 lumıère ödülleri
awards En İyi Kadın Oyuncu, Umut Veren
Kadın Oyuncu Best Actress (k. vıard), Most
Promising Actress (l. emera) | 2014 sarlat
(fransa france) İzleyici Ödülü Audience
Award

▪ İnsanın yüreğini ısıtan bu komedidramın başrolünde 16 yaşındaki Paula
ve mandıracılık yapan ailesi var. Paula

▪ In the heart-warming comedydrama The Bélier Family, sixteenyear-old Paula is an indispensable
interpreter for her deaf parents and
brother on a daily basis, especially in
the running of the family dairy farm.
One day, with the encouragement of
her music professor who discovers
her gift for singing, Paula decides to
participate in a prestigious singing
contest. However, the decision would
mean leaving her dependent family
and taking her first steps towards
adulthood. A contestant at The Voice
France, Louane Emera who does her
own singing, was greatly praised for
her performance as Paula.

motivasyon sıfır
ZERO MOTIVATION
r 4 Ct. Sa. 13.30 | a 6 Pt. Mo. 11.00
f 10 Cu. Fr. 19.00
israil ısrael / 2014 / DCP / Renkli Colour
100’ / İbranice; İngilizce, Türkçe altyazılı
Hebrew; English, Turkish s.t.
suısa Yapımcı Producer: eılon ratzkovsky,
Yönetmen Director: talya lavıe

yossı uzrad, guy jacoel, yochanan kredo

Senaryo Screenplay: talya lavıe Görüntü Yön.

Yapım Production Co.: zeıtgeıst fılms ltd.

Director of Photography: yaron scharf Kurgu

Dünya Hakları World Sales: the match factory

Editing: arık lahav-leıbovıch Müzik Music:
ran bagno Oyuncular Cast: dana ıvgy, nelly

2014 trıbeca En İyi Kurmaca Film, Nora

tagar, shanı kleın, helı twıto, meytal gal

Ephron Ödülü Best Narrative Feature, Nora

avustralya australıa / 2014 / DCP /
Renkli Colour / 95’ / İngilizce, Avustralya
işaret dili; Türkçe altyazılı English, Auslan;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: josh lawson
Senaryo Screenplay: josh lawson Görüntü
Yön. Director of Photography: sımon
chapman Kurgu Editing: chrıstıan gazal
Müzik Music: mıchael yezerskı Oyuncular
Cast: josh lawson, bojana novakovıc,

adam karısıyla tekrar flört etmeye başlıyor;
cinsel bir deneyim yaşayan çift, yıkılmadan
ayakta kalmaya çalışıyor; bir kadın ancak
ve ancak kocası acı çekerse zevk alıyor; bir
çağrı merkezi çalışanına edepsiz ve saçma
bir telefon geliyor… Derken, pek cazibeli
yeni bir komşunun taşınmasıyla tüm
öyküler birbirine bağlanıveriyor.

damon herrıman, kate mulvany, patrıck

▪ An outrageous romantic comedy
about sex, secrets, fate, fetish, taboo;
told through the lives and desires of
reeder, mıchael petronı Yapım Production
five ordinary couples. The Little Death,
Co.: tıcket to rıde pty ltd. Dünya Hakları
which marks the arrival of Australian
World Sales: level k
writer-director Josh Lawson, is both an
edgy sex comedy and a warm-hearted
▪ Cinsellik, sırlar, kader, fetiş ve tabu
üzerine son derece romantik bir komedi; depiction of secret lives. We peer
sıradan beş çiftin yaşam ve arzularını dile behind the closed doors of a seemingly
normal suburban street… A woman
getiren bir öykü. Filmin adı Fransızcada
with a dangerous fantasy... A man who
orgazm anlamına gelen “la petite mort”
sözünden esinleniyor. Avustralyalı senarist begins an affair with his own wife...
A couple struggling to keep things
ve yönetmen Josh Lawson’ın gelişini
together after a sexual experiment...
müjdeleyen Küçük Ölüm hem sivri bir
A woman who can only find pleasure
seks komedisi hem de gizli yaşamları
yufka yüreklilikle gözlemleyen bir film. İlk in her husband’s pain... A call centre
bakışta gayet normal gözüken bir sokakta, operator caught in the middle of a
dirty and chaotic phone call... And the
kapalı kapıların ardındaki yaşamlara
bakıyoruz: Bu sokakta yaşayan bir kadının distractingly charming new neighbour
who connects them all.
oldukça tehlikeli bir fantezisi var; komşu
brammall, kate box, erın james, tj power
Yapımcı Producer: jamıe hılton, matt
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için ortak yapımcılarla bir araya geliyor.
Alem diye bir kasabada bir hazine olduğu
haberi üzerine, film çekimi bir kenara
bırakılıp hazinenin peşine düşülüyor.
Böylece içinde Cizvit rahipleri, sinema
endüstrisi, feminizm, İsveçli sanatçılar
ve Arjantinli yönetmenlerin olduğu bir
maceraya atılıyorlar.

japon nişanlım
TOKYO FIANCÉE
r 9 Pe. Th. 11.00 | b 10 Cu. Fr. 21.30
fkm 11 Ct. Sa. 11.00
belçika, kanada, fransa belgıum, canada,
france / 2014 / DCP / Renkli Colour
100’ / Fransızca, İngilizce, Japonca;
Türkçe altyazılı French, English, Japanese;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: stefan lıberskı
Senaryo Screenplay: stefan lıberskı Özgün
Yapıt Original Work: “nı d’eve, nı d’adam”,
amélıe nothomb Görüntü Yön. Director
of Photography: hıchame alaquıe Kurgu

geçirdiği Tokyo’ya dönmeye ve hayatını
kazanmak için Fransızca dersleri vermeye
karar veriyor. Japon Nişanlım, Amélie’nin
ilk ve tek öğrencisi olan Ringi’yle
romantik ilişkisini ve bir ülkeyi keşfetme
hikâyesini anlatıyor. Yönetmen Liberski,
filmin romanda da bol miktarda mevcut
olan mizahı bolca kullandığını söylüyor.

etıenne, taıchı ınoue, julıe lebreton,
alıce de lencquesaıng Yapımcı Producer:
jacques-henrı & olıvıer bronckart Yapım
Production Co.: versus productıon, forum
fılms, fılms du worso Dünya Hakları World
Sales: fılms dıstrıbutıon Türkiye Hakları
Turkish Rights: fabula films

▪ Belçikalı yazar Amélie Nothomb’un

romanından sinemaya uyarlanan Japon
Nişanlım, bir şehir ve bir aşk hakkında.
Yazarın kendi ismini verdiği başkarakteri
hayalperest Amélie, çocukluğunu

colonialist lecture, The Gold Bug exceeds
all as a road film comedy adventure.
The film sets off as an Argentine film
crew prepares to shoot a co-production
about a Swedish feminist writer. But
upon the news that there is a treasure
hidden in a town called Alem, they
decide to hunt the treasure instead,
and thus begins an adventure filled
with Jesuit priests, the film industry,
feminism, Swedish artists and
Argentine directors.

hamileler diyarı
PREGGOLAND
r2 9 Pe. Th. 21.30 | f 13 Pt. Mo. 11.00
b 19 Pz. Su. 21.30

Editing: frédérıque broos Müzik Music:
casımır lıberskı Oyuncular Cast: paulıne

▪ Part farce, part treasure hunt
adventure, part film documentary, part
postmodern political drama, and anti-
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▪ Adapted for screen from a novel by
Belgian writer Amélie Nothomb, Tokyo
Fiancée is about a city and an affair.
Named after the writer herself, the
daydreamer protagonist Amélie decides
to go back to Tokyo where she spent her
childhood and make a living by tutoring
French. Tokyo Fiancée is the story of
the romantic relationship between
Amélie and her first and only student
Ringi, and exploring a country. Director
Liberski states that he used the same
humour prevalent in the book in his
delightful film.

kanada canada / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 106’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
Yönetmen Director: jacob tıerney
Senaryo Screenplay: sonja bennett Görüntü
Yön. Director of Photography: steve cosens
Kurgu Editing: brendan woollard Müzik
Music: james jandrısch Oyuncular Cast:
sonja bennett, danny trejo, laura harrıs,

de, hamileliğin avantajları Ruth’a
vazgeçemeyeceği kadar cazip gelecektir.
Jacob Tierney’nin (Troçki, Canım
Komşularım) yönettiği Hamileler Diyarı,
toplumsal bebek takıntımız ve aidiyet
hissi için ne kadar ileri gidebileceğimiz
hakkında hınzır bir komedi.

james caan, paul campbell Yapımcı Producer:
dylan collıngwood, kevın eastwood Yapım ▪ When boozing, live-at-home
Production Co.: tıtlecard pıctures ınc.,

thirtysomething Ruth ruins a baby

optıc nerve fılms Dünya Hakları World Sales: shower with her teenage antics, her

EL ESCARABAJO DE ORO
THE GOLD BUG
r2 9 Pe. Th. 16.00 | b 10 Cu. Fr. 11.00
f 11 Ct. Sa. 19.00
arjantin, isveç, danimarka argentına,
sweden, denmark / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 100’ / İspanyolca; İngilizce,

cıne Dünya Hakları World Sales: el pampero

Türkçe altyazılı Spain; English, Turkish s.t. cıne
Yönetmen Director: alejo moguıllansky,

2014 bafici (buenos aıres) En İyi Arjantin

fıa-stına sandlund

Filmi Best Argentine Feature | 2014 cosquín

Senaryo Screenplay: alejo moguıllansky,

Özel Mansiyon Special Jury Mention

fıa-stına sandlund, marıano llınás

▪ Kısmen fars, kısmen hazine avı,
kısmen film çekim belgeseli, kısmen
alejo moguıllansky, marıano llınás Müzik post-modern siyasal dram, kısmen de
sömürgecilik karşıtı bir manifesto olan
Music: gabrıel chwojnık Oyuncular Cast:
rafael spregelburd, walter jakob, lucıana Altın Peşinde, tüm bunları aşarak bir yol
acuña, agustına sarıo, matthıeu perpoınt, filmi macera komedisine evriliyor. Filmin
başında Arjantinli bir film ekibi İsveçli
andrea garrote Yapımcı Producer: agustín
gaglıardı Yapım Production Co.: el pampero bir feminist yazarın belgeselini çekmek
Görüntü Yön. Director of Photography:

agustín mendılaharzu Kurgu Editing:

old high school cronies–who are all
responsible mothers now–suggest she
2014 vancouver En Sevilen Kanada Filmi Most might want to find “some friends her
own mental age.” But when she is later
Popular Canadian Film
mistakenly thought to be ‘with child’
she is inexplicably welcomed back
▪ Ayyaşlığın eşiğinde, hâlâ baba
into the group. Although she initially
evinde oturan 30’larındaki Ruth, bir
tries to come clean, the many perks
bebeğin hoşgeldin partisini ergen
zıpçıktılıklarıyla mahvedince (artık hepsi of pregnancy are far too seductive to
ignore. Directed by Jacob Tierney (The
sorumluluk sahibi birer anne olan) eski
Trotsky, Good Neighbours) Preggoland
lise arkadaşları tarafından “kendi zekâ
yaşında arkadaşlar” bulması söylenerek is a witty comedy about our societal
dışlanır. Ama daha sonra “bebek taşıdığı” obsession with babies and the lengths
we’ll go to be part of a club.
sanıldığında tuhaf bir şekilde gruba
geri alınır. Başta itiraf etmeyi denese
tıtlecard pıctures ınc.

altın peşinde

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

rimolar ve zimolar
kasabada barış
RIMO AND ZIMO PEACE IN
TOWN
im 12 Pz. Su. 13.30

türkiye turkey / 2014 / DCP / Renkli

çöle gitmeye karar verirler. Bu sırada,
Zimo Ailesi de küçük kızları ve henüz
yumurta halindeki Zimo yavrularıyla
çölde piknik yapmaktadır. Ailenin piknik
Yönetmen Director: nermin er,
eğlencesi yarıda kesilir ve kargaşa
ismet kurtuluş
sırasında yumurtayı kaybederler. Bu olay,
Senaryo Screenplay: süreyya kıral, edip
iki kasabanın tarihini değiştirecek bir
ekal Görüntü Yön. Director of Photography:
mehmet y. zengin Kurgu Editing: niko ismail maceraya yol açar.
Colour / 73’ / Türkçe; İngilizce altyazılı
Turkish; English s.t.

▪ Saçmaköy sıradan bir köydür. O kadar
sıradandır ki bütün firmalar yeni çıkan her
ürünlerini bu köyün sakinleri üzerinde
dener. Fakat sıradanlığı ve ortalamayı
tutturabilmek için köydeki tüm dedeleri
ve nineleri huzurevine kapatmışlardır!
Artık kobay olmak istemeyen Saçmaköy
çocukları, uyku ilaçlarıyla büyükleri
uyutup yeni bir dünya rekoru kırmaya
karar verirler. Sonuçta her şey birbirine
girer, havuz da milkşeykle dolar!
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▪ Bollersville is average. So average
that its inhabitants get to test every new
product. That means putting all the
grandparents into an old people’s home
to keep to the average! The children of
Bollersville are no longer keen on being
human guinea pigs. With the help of
sleeping pills, they knock out the adults
and start working on their plan to set
a new world record. The result is total
chaos including filling the swimming
pool with milkshake!

wıplala
im 11 Ct. Sa. 13.30 | r2 12 Pz. Su. 13.30

canlısoy Müzik Music: kerem doğrar, elif
bleda Oyuncular Cast: şevket süha tezel,
nazmi sinan mıhçı, s. emrah özdemir,
yekta kopan, janset paçal, ezgi mola,
berrak kuş Yapımcı Producer: yonca ertürk
Yapımcı Producer: pati film Dünya Hakları
World Sales: pati film

▪ Rimo ve Zimo, aralarında ufak bir

çöl bulunan ve birbirlerinden çok da
uzak olmayan iki şirin kasabadır. Her
iki kasabanın sakinleri, karşılıklı nefret
ve korku duygularıyla uzun süredir
birbirlerinden uzak durmaktadır. Bir
gün Rimolu iki sevimli yaramaz Bızdık
ve Minnik, macera yaşamak üzere

▪ Rimo and Zimo are two towns that
are not very far from each other, divided
by a small desert. Both towns’ people
have stayed away from each other for
a long time, feeling mutual hatred
and fear. One day, two little rascals
from Rimo, Bızdık and Minnik, decide
to go to the desert for an adventure.
Meanwhile, the Zimo Family enjoys a
family picnic at the desert with their
baby egg and little daughter. They lose
the egg when their picnic is abruptly
interrupted. These two parties and their
adventures will change the history of
two enemy towns.

hollanda the netherlands / 2014 / DCP
Renkli Colour / 100’ / Flamanca; İngilizce
altyazılı Dutch; English s.t.
Yönetmen Director: tım olıehoek
Senaryo Screenplay: tamara bos Özgün
Yapıt Original Work: annıe m.g. Schmıdt
Görüntü Yön. Director of Photography: rolf
dekens Kurgu Editing: bert jakobs Müzik
Music: andré dzıezuk Oyuncular Cast: géza
weısz, peter paul muller, sasha mylanus,
kee ketelaar, gabbı lıeve van waveren,

sürüyor! Artık hepsi birer minyatür
insan! Aaa, hem de büyünün bozulması
meğer olanaksızmış! İşte, her şeyin
kocaman olduğu bir dünyada minicik
insanların heyecanlı macerası böyle
başlıyor. Wiplala, günün birinde mutfak
dolabından çıkıp evdeki 9 yaşındaki
çocukla karşılaşan ufacık bir adamı
anlatan komik bir film.

cas jansen, jack wouterse, hans kestıng

▪ Young Johannes’ Wiplala is no
imaginary friend; he’s as real as a
& tv productıons Dünya Hakları World Sales: 10-cm-tall wizard can be. Wiplala
befriends the Blom family until
eye ınternatıonal
he shrinks all of its members into
Simultane Türkçe seslendirme yapılacaktır. miniature people like himself. Oops...
the spell can’t be undone! It is the
6 yaş ve üstü için uygundur.
beginning of an exciting adventure
There will be simultaneous dubbing.
about tiny little people in a very big
Suitable for ages 6 and above.
world indeed. Wiplala is a fun family
film about a tiny little man who one day
▪ Küçük Johannes’in arkadaşı Wiplala
emerges from the kitchen cupboard
hiç de hayali bir arkadaş değil; O 10
and stumbles across the family’s 9-yearsantimlik bir büyücü. Wiplala ile Blom
old son.
ailesinin arkadaşlığı büyücü onları da
kendi boyuna indiriverinceye kadar
Yapımcı Producer: burny bos, mıeke de

bruıjn Yapım Production Co.: bos bros fılm

zırva
QUATSCH UND DIE
NASENBÄRBANDE
FIDDLESTICKS
im 18 Ct. Sa. 13.30 | r2 19 Pz. Su. 13.30

almanya germany / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 82’ / Almanca; İngilizce altyazılı
German; English s.t.

2014 zürih zurıch İzleyici Ödülü Audience
Award | 2014 belfast Cinemagic En İyi Çocuk
Filmi Best Children’s Feature | 2014 molodıst

Yönetmen Director: veıt helmer

(kıds) Mansiyon Special Mention | 2014

Görüntü Yön. Director of Photography: felıx

gıjon Kötü Çocuklar Ödülü Enfants Terribles

leıberg Kurgu Editing: vıncent assmann

Award | 2014 plzn junıorfest İzleyici Ödülü

Müzik Music: malcolm arıson, cherılyn

Audience Award

macneıl, lars löhn Oyuncular Cast: benno
fürmann, frıtzı haberland, alexander

Simultane Türkçe seslendirme yapılacaktır.

scheer, rolf zacher Yapımcı Producer: veıt

6 yaş ve üstü için uygundur.

helmer Yapım Production Co.: veıt helmer-

There will be simultaneous dubbing.

fılmproduktıon Dünya Hakları World Sales:

Suitable for ages 6 and above.

veıt helmer-fılmproduktıon

Alman Canlandırma Sineması’nın En İyileri İkinci Program, Alman sinemacıların
çocuklar için yaptıkları kısa canlandırma filmlerini bir araya getiriyor. Bu derleme,
4 Nisan Cumartesi günü 16.00’da İstanbul Modern’de, 8 Nisan Çarşamba 16.00’da
Rexx 2’de, 14 Nisan Salı günü 16.00’da Pera Müzesi’nde gösterilecek.
The Best German Animation Programme II brings together the best of short children’s
animation films by recent German filmmakers. This program will be screened on
4 April Saturday at 16.00 at İstanbul Modern; 8 April Wednesday at 16.00 at Rexx 2,
and 14 April Tuesday at 16.00 at Pera Museum.

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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peşimdeki şeytan
IT FOLLOWS
a 4 Ct. Sa. 24.00 | a 11 Ct. Sa. 24.00
a 18 Ct. Sa. 24.00
abd usa / 2014 / DCP / Renkli Colour
100’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: davıd robert mıtchell
Senaryo Screenplay: davıd robert mıtchell
Görüntü Yön. Director of Photography:
mıchael gıoulakıs Kurgu Editing: julıo
c. perez ıv Müzik Music: dısasterpeace
Oyuncular Cast: maıka monroe, keır
gılchrıst, danıel zovatto, jake weary,
olıvıa luccardı, lılı sepe Yapımcı Producer:
rebecca green, laura d. smıth, davıd
robert mıtchell, davıd kaplan, erık
rommesmo Yapım Production Co.: anımal

kulağa yayılarak sürpriz bir hite dönüşen
Peşimdeki Şeytan, 80’lerin korku
klasiklerinin tadını taşıyor ama önümüze
yepyeni bir mitoloji koyuyor. Bu sefer
cinsel birleşme yoluyla kişiden kişiye
aktarılan bir lanet söz konusu. Kılıktan
kılığa girebilen ve sizden başka kimsenin
görmediği, yanınıza ulaştığı anda canınızı
alacak doğaüstü bir varlık... David Robert
Mitchell sadece fikrin orijinalliğine sırtını
yaslamıyor; çok iyi bir yönetmenlikle
benzersiz bir deneyime imza atıyor.

kıngdom, northern lıghts fılms Dünya

▪ Are you ready for the best horror
film of the year? It Follows, which
became a surprise hit at Cannes after
2015 gérardmer Büyük Ödül, Sinema Yazarları being screened at the Critics’ Week,
brings us a brand new mythology while
Ödülü Grand Prize, Critics’ Prize | 2014
having the aura of 80s’ horror classics.
deauvılle Sinema Yazarları Ödülü Critics’
This time it’s about a curse that is
Prize | 2014 neuchatel Sinema Yazarları
passed on through sexual encounter.
Ödülü Critics Prize | 2014 austın fantastik
A shapeshifting supernatural presence
filmler festivali fantastıc fest Yeni Dalga
that no one else sees but will take your
En İyi Film, En İyi Senaryo New Wave Best
soul as soon as it gets near you… David
Film, Best Screenplay
Robert Mitchell doesn’t rely on the
▪ Yılın en iyi korku filmine hazır mısınız? originality of the premise and delivers
a unique experience for the audience
Cannes’da Eleştirmenler Haftası
with his skilful direction.
bölümünde gösterilen ve ünü kulaktan
Hakları World Sales: vısıt fılms Türkiye
Hakları Turkish Rights: bır fılm

ölü kar 2:
kızıllar ölülere karşı
DØD SNØ 2
DEAD SNOW2: RED VS. DEAD
b 10 Cu. Fr. 24.00 | b 17 Cu. Fr. 24.00

norveç, abd norway, usa / 2014 / DCP
Renkli Colour / 100’ / Norveççe; İngilizce,

stıg frode henrıksen, martın starr,

Türkçe altyazılı Norwegian; English,

ørjan gamst, jocelyn deboer, ıngrıd haas,

Turkish s.t.

stıg frode henrıksen, hallvard holmen,
krıstoffer joner Yapımcı Producer: kjetıl

Yönetmen Director: tommy wırkola

omberg, terje stromstad Yapım Production

Senaryo Screenplay: tommy wırkola, stıg

Co.: tappelluft pıctures productıon, well

frode henrıksen, vegar hoel Görüntü

go usa entertaınment, nordısk fılm, the

Yön. Director of Photography: matt weston

fyzz, eıkeland & haug, xyz, sagafılm Dünya

Kurgu Editing: martın stoltz Müzik Music:

Hakları World Sales: elle drıver

chrıstıan wıbe Oyuncular Cast: vegar hoel,
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geceyarısı çılgınlığı
mıdnıght madness

2014 pıfan buchon En İyi Erkek Oyuncu, En
İyi Yönetmen, Halkın Seçimi Best Actor, Best
Director, Citizen’s Choice Award

▪ İlkinden daha iyi, daha kanlı, daha
çılgın olan bu devam filminde Nazi
zombiler geri dönüyor! (Ölü Kar’da
ortalığı dağıtan) Nazi zombilerden
canını zar zor kurtaran Martin’in
dertleri bitmedi. Hastalık bulaştığı için
kendi kestiği kolunu doktorlar yerine
dikiyor, fakat kendi kolu değil, bir Nazi
zombi kolu diktikleri. Bu kol kendinden
bağımsız, Hitler’in emirlerini yerine
getirmeye kararlı. Neyse ki Martin bu kez
yalnız değil. Amerikalı “Zombi Takımı”
diye Amerikalı bir ekip de yanında. Zaten
Norveç’in kuzeyinde zombi Nazilerden
bol ne var? Dev bir intikam, kan revan,
beyin, gırtlak ve yerden fışkıran yaşayan
ölüler… Eski nefretler güçlü olur derler…

▪ The Nazi zombies are back in this
sequel that is better, gorier, crazier
than the first film! Martin was the sole
survivor of the Nazi zombies (from
Dead Snow). But his troubles are from
over. The infected arm he had to hack
off was sewed back on but mistakenly
replaced by a Nazi zombie arm, and
it’s got a mind of its own. Specifically, a
mind determined to carry out Hitler’s
orders. Fortunately, he’s got some allies.
Martin is joined this time by a trio of
Americans who call themselves the
“Zombie Squad.” There’s more badass
shit in Northern Norway than even Nazi
zombies would be prepared for. The
table is set for a massive revenge epic,
where blood, guts, brains and throats
are not the only things dredged up from
the darkness. Old hatred never rots.

AİLE BAĞLARI
FAMILY TIES

En çok kutsanan, en çok eleştirilen, en sık
sömürülen toplumsal kurum olan aile içi bağlar,
festivalin bu bölümünde ele alınıyor, inceleniyor,
hırpalanıyor, sorgulanıyor.
As the most blessed, most criticised, most
abused social institution, the family and its
bonds are tackled, examined, battered and
questioned in the films of this section.
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aile bağları
famıly tıes

aile bağları
famıly tıes

vılla touma
f 15 Ça. We. 16.00 | r2 16 Pe. Th. 19.00
a2 17 Cu. Fr. 21.30
2014 / DCP / Renkli Colour / 85’ / Arapça;
İngilizce, Türkçe altyazılı Arabic; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: suha arraf
Senaryo Screenplay: suha arraf Görüntü
Yön. Director of Photography: yaron scharf

ilk filmi, sosyal statü ve ayrımcılık üzerine
bir dram olan Villa Touma, geçtiğimiz
yıl Venedik ve Toronto dahil pek çok
uluslararası festivalde beğeni topladı.

Kurgu Editing: arık lahav-leıbovıch Müzik
Music: boaz schory Oyuncular Cast: nısreen

▪ Bedia is an orphan who lost her

faour, ula tabarı, cherıen dabıs, marıa

parents early in life. When she turns
18, she has to leave the orphanage she
grew up at, and moves in with her
aunts. Bedia’s father who hails from
an aristocratic Christian family was
disowned because of his marriage to
a Muslim woman. Upon reluctantly
welcoming Bedia in to their house, the
three sisters, a widow and two spinsters,
treat their niece with the same prejudice,
and start scheming to get rid of her
by quickly finding a suitor to marry
her. A drama about social status and
discrimination, Palestinian Suha Arraf’s
debut feature Villa Touma had received
a warm reception last year at many
festivals including Venice and Toronto.

zreık Yapımcı Producer: suha arraf Yapım
Production Co.: baılasan Dünya Hakları World
Sales: suha arraf

▪ Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden

Bedia bir yetimhanede büyümüştür. 18
yaşına geldiğinde yetimhaneden çıkmak
zorunda kalır ve halalarının yanına taşınır.
Bedia’nın aristokrat bir Hıristiyan aileden
gelen babası, Müslüman bir kadınla
evlendiği için evlatlıktan reddedilmiştir.
Biri dul, diğer ikisi bekâr üç kız kardeş,
mecburen yanlarına aldıkları yeğenlerine
aynı önyargıyla yaklaşır ve onu çabucak
evlendirerek başlarından atma planları
yapmaya başlarlar. Filistinli Suha Arraf’ın
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izleyiciyle buluşan Kelebek cinsel gerilim, the opportunity of love–Germán is in
aşk, dostluk ve manevi bağların o belirsiz a discordant relationship with Mariela.
Mariela’s brother is interested in Bruno.
sınırlarını zorluyor.
Bruno is with Romina, but wants to be
with Germán. The couplings alternate
▪ The butterfly travels between two
as do the two realities. Screened at the
dimensions. Two love stories lived
Panorama section of the Berlin Film
by the same characters in parallel...
Argentine writer-director Marco Berger Festival, Butterfly dynamically explores
the vague borders of sexual tension,
(Plan B, Absent, Hawaii) creates a
fantasy played out in two parallel words love, friendship and spiritual bonding.
where the “butterfly effect” gives lovers

aç kalpler
HUNGRY HEARTS
f 6 Pt. Mo. 16.00 | a 9 Pe. Th. 19.00
r 10 Cu. Fr. 11.00
italya ıtaly / 2014 / DCP / Renkli Colour
109’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

Ancak, insanı kendinden geçiren bir
romantizmle başlayan ilişki zamanla
karanlık ve son derece rahatsız edici bir
Senaryo Screenplay: saverıo costanzo
saplantıya, paranoyaya dönüşür. Annenin
Görüntü Yön. Director of Photography:
bebeğine olan sevgisi zehir gibidir.
fabıo cıanchettı Kurgu Editing: francesca
Derken, bu gencecik anne ve baba yeni
calvellı Müzik Music: nıcola pıovanı
doğan bebeklerinin sağlığı ve yaşamıyla
Oyuncular Cast: adam drıver, alba
ilgili kıyasıya bir mücadeleye girişir.
rohrwacher, roberta maxwell, davıd
Bu klostrofobik gerilim filminde anne
aaron baker, dennıs rees, vıctorıa
cartagena, gınger kearns Yapımcı Producer: rolünde, Filmekimi’nde Mucizeler’de
izlediğimiz Alba Rohrwacher’ı görüyoruz.
marıo gıananı, lorenzo mıelı Yapım
Yönetmen Director: saverıo costanzo

Production Co.: wıldsıde Dünya Hakları World

kelebek
MARIPOSA
BUTTERFLY
a2 4 Ct. Sa. 21.30 | r2 7 Sa. Tu. 16.00
b 11 Ct. Sa. 11.00
arjantin argentına / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 103’ / İspanyolca; İngilizce,
▪ Bir kelebek iki boyut arasında seyahat
edebilir; aynı kişiler paralel evrenlerde
iki ayrı aşk hikâyesi yaşayabilir. Arjantinli
yazar ve yönetmen Marco Berger geçen
Yönetmen Director: marco berger
yıl gösterdiğimiz Hawai’yi izleyen
Senaryo Screenplay: marco berger Görüntü
bu filminde öyle bir “kelebek etkisi”
Yön. Director of Photography: tomás pérez
yaratıyor ki, âşıklar iki paralel evrende
sılva Kurgu Editing: marco berger Müzik
“âşık olma olanağına” kavuşuyor; elbet
Music: pedro ırusta Oyuncular Cast: aılín
bir fantezi bu: Germán ve Mariela’nın
salas, javıer de pıetro, julıán ınfantıno,
ilişkisi iyi gitmiyor. Mariela’nın erkek
malena vılla Yapımcı Producer: marıano
kardeşi Bruno’dan hoşlanıyor. Bruno ise
contreras, pablo ıngercher, martın
Romina ile birlikte, ancak Germán’dan
cuınat, fıona pıttaluga Yapım Production
hoşlanıyor… Çiftler ve yaşanan iki
Co.: oh my gomez! fılms, roberto me dejó
fılms Dünya Hakları World Sales: roberto me gerçeklik yer değiştiriyor. Berlin Film
Festivali’nin Panorama bölümünde
dejó fılms
Türkçe altyazılı Spanish; English,
Turkish s.t.

▪ Simultaneously an indie horror, part
romantic love story, and a psychological
drama, Hungry Hearts follows two
2014 venedik venıce Volpi Kupası–En İyi Erkek young New Yorkers from their
initial meeting into their marriage.
Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu (A. Driver&A.
But what begins as a charming
Rohrwacher), Pasinetti Ödülü–En İyi Kadın
romance gradually develops into a
Oyuncu, En İyi Yönetmen, UNICEF Ödülü
dark, increasingly disturbing tale
Volpi Cup–Best Actor and Best Actress, (A.
Driver&A. Rohrwacher) Pasinetti Award–Best of obsession, paranoia, and a toxic
mother’s love. The father and mother
Actress, Best Director, UNICEF Award
engage in a fateful struggle with each
other over the life and health of their
▪ Bir yandan aşk hikâyesi bir yandan
newborn child. The mother in this
da psikolojik dram olan bu filmde,
claustrophobic suspense is played by
New York’ta yaşayan genç bir çifti
Alba Rohrwacher, who also starred in
tanıştıkları andan itibaren izliyoruz. Bu
the Filmekimi film The Wonders.
mutlu beraberlik evlilikle sonuçlanır.
Sales: radıant fılms ınternatıonal Türkiye
Hakları Turkish Rights: fabula fılms
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akşam yemeği
I NOSTRI RAGAZZI
THE DINNER
a 10 Cu. Fr. 19.00 | a2 12 Pz. Su. 21.30
r 13 Pt. Mo. 16.00
italya ıtaly / 2014 / DCP / Renkli Colour
92’ / İtalyanca; Türkçe altyazılı Italian;
Turkish s.t.
Yönetmen Director: ıvano de matteo
Senaryo Screenplay: valentına ferlan,
ıvano de matteo Özgün Yapıt Original
Work: “het dıner / akşam yemeği / the
dınner”, herman koch Görüntü Yön.
Director of Photography: vıttorıo omodeı
zorını Kurgu Editing: consuelo catuccı
Müzik Music: francesco cerası Oyuncular
Cast: alessandro gassmann, gıovanna

fındık kabuğunu doldurmaz: Yedikleri
yemekler, son filmler, gündemdeki
hırsız politikacılar... Ta ki günün birinde,
o sahte gülüşleri bir yana bırakıp
çocuklarının birlikte yaptığı korkunç bir
şeyi konuşmaları gerekinceye kadar.
İnsanı hem şaşırtan, hem de epey
rahatsız eden Akşam Yemeği, kentsoylu
aile yaşamının perdesini aralayarak, altta
yatan ikiyüzlülüğü ve şiddeti acımasızca
gözler önüne seriyor.

mezzogıorno, luıgı lo cascıo, barbora
bobulova, rosabell laurentı sellers,
jacopo olmo antınorı, lıdıa vıtale Yapımcı
Producer: marco poccıonı, marco valsanıa
Yapım Production Co.: rodeo drıve, raı
cınema Dünya Hakları World Sales: raı com
Türkiye Hakları Turkish Rights: filmartı
2014 venedik venıce En İyi Avrupa Filmi–
Yönetmen Günleri, Pasinetti Ödülü–Özel
Ödül Best European Film–Giornati del autori,
Pasinetti Award–Special Award

▪ Birbirine hiç mi hiç benzemeyen iki

erkek kardeş (biri havalı bir avukat,
diğeri çocuk doktoru) ve sürekli gereksiz
rekabetteki eşleri, ayda bir kez şık bir
lokantada buluşur. Konuştukları konular

▪ Two brothers, as different as night
and day in every respect–one a trendy
lawyer, the other a paediatrician–and
their wives, perennially warring
with one another, have a tradition of
meeting once a month in an expensive
restaurant. They talk about nothing:
fried vegetables, the most recent film to
come out, the latest corrupt politician...
Until one evening, behind their fake
smiles, they need to discuss something
blood-chilling their children have done.
Disturbing and provocative, The Dinner
ruthlessly breaks into the bourgeois
reality of family life revealing hypocrisy
and hidden violence.

▪ Özellikle başrolündeki genç Romain
Paul’un performansıyla büyük beğeni
toplayan Son Vuruş bir büyüme hikâyesi.
14 yaşına girmek üzere olan Victor,
kanser hastası annesiyle beraber
bir karavanda yaşamaktadır. Komşu
karavandaki İspanyol ailenin kızı
Luna ilk aşkı olur. Annesinin tedavi
masrafları iyice artınca, Victor daha
önce hiç görmediği, ünlü bir orkestra
şefi olan babasıyla tanışmaya karar
verir. Venedik’te Altın Aslan ödülü için
yarışan Son Vuruş, bir ergenin dünyasına
gerçekçi bakışı ve müzik kullanımıyla da
övgü toplamıştı.

▪ Especially applauded for young
Roman Paul’s central performance,
The Last Hammer Blow is a coming-ofage story. Victor, who is about to turn
14, lives in a caravan with his mother
ailing from cancer. The daughter
of their Spanish neighbor, Luna, is
Victor’s first love. When the cost of his
mother’s medical expenses become too
high, Victor decides to connect with
his famous orchestra conductor father,
with whom he never met before. The
Last Hammer, which competed for the
Golden Bear at Venice, was praised for
its realistic view of a teenager’s life and
its use of music.

israil usulü boşanma
GETT
GETT: THE TRIAL OF VIVIANE
AMSALEM
b 9 Pe. Th. 19.00 | r 11 Ct. Sa. 13.30
fkm 15 Ça. We. 13.30
fransa, almanya, israil france, germany,
ısrael / 2014 / DCP / Renkli Colour / 115’
İbranice, Fransızca, Arapça; İngilizce,
Türkçe altyazılı Hebrew, French, Arabic;
English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: ronıt elkabetz,
shlomı elkabetz
Senaryo Screenplay: ronıt elkabetz,
shlomı elkabetz Görüntü Yön. Director of
Photography: jeanne lapoırıe Kurgu Editing:
joel alexıs Müzik Music: dıkla, shaul beser
Oyuncular Cast: ronıt elkabetz, menashe
noy, sımon abkarıan, gabı amranı, sasson

son vuruş
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yer alan film Viviane Amsalem’in
kocasından boşanabilmek için verdiği
mücadeleyi anlatıyor. Viviane’ın yıllardır
ayrı olmalarına rağmen boşanmayı
reddeden kocası Elisha, bir toplumun
bütün hücrelerine sinmiş ataerkilliğin
en basit metaforu sanki. Bu açıdan,
İsrail’in en saygın kadın oyuncularından
Ronit Elkabetz ve erkek kardeşi Shlomi
tarafından çekilen İsrail Usulü Boşanma’yı,
hikâyesi İsrail’de geçen, serbest bir Bir
Ayrılık uyarlaması olarak yorumlamak
yanlış olmaz.

gabbaı, dalıa beger Yapımcı Producer:

LE DERNIER COUP DE MARTEAU
THE LAST HAMMER BLOW

sandrıne brauer, marıe masmonteıl, denıs
carot, mıchael eckelt, shlomı elkabetz

fkm 14 Sa. Tu. 11.00 | a2 15 Ça. We. 21.30

Yapım Production Co.: elzévır & cıe, rıva

r 19 Pz. Su. 13.30

fılm, dbg fılms Dünya Hakları World Sales:
fılms dıstrıbutıon

fransa france / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 83’ / Fransızca, İspanyolca;

2014 israil sinema akademisi ödülleri

İngilizce, Türkçe altyazılı French, Spanish;

paul, clotılde hesme, grégory gadeboıs,

ısraelı fılm academy awards En İyi Film,

English, Turkish s.t.

candel pena, trıstan ulloa, farıda

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Best Film, Best

rahouadj Yapımcı Producer: héléne cases

Supporting Actor (s. gabai)

Yönetmen Director: alıx delaporte

Yapım Production Co.: lıonceau fılms Dünya

Senaryo Screenplay: alıx delaporte, alaın le

Hakları World Sales: pyramıde ınternatıonal

henry Görüntü Yön. Director of Photography:
claıre mathon Kurgu Editing: louıse

2014 venedik venıce En iyi Genç Erkek

decelle Müzik Music: evguenı galperıne,

Oyuncu Best Young Actor (r. paul) | 2014

sacha galperıne Oyuncular Cast: romaın

marrakech En İyi Kadın Oyuncu Best Actress

▪ Bu yıl İsrail’in Oscar adayı olan İsrail

Usulü Boşanma, bir kadının bir ülkenin
medeni hukukuyla olan çatışması
üzerine kurulu. Geçen yılın filmlerinden
eleştirmenlerin gözdeleri arasında

▪ Directed by celebrated actress Ronit
Elkabetz and her brother Shlomi, and
Israel’s entry for this year’s Best Film
in A Foreign Language category at the
Oscars, Gett is based on a woman’s
strife with a country’s civil code. One
of last year’s best reviewed films, it is
the story of Viviane Amsalem’s struggle
to divorce Elisha, her husband. Elisha,
who refuses to divorce her despite the
fact that they have been separated for
years, is likely the most basic metaphor
of patriarchy. From this perspective,
perhaps Gett could be perceived as a
version of A Separation taking place in
Israel.
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new boyfriend race car driver Gene
is starting to turn his life into hell.
The dizzying effects of summer heat,
the intoxication of first love and the
attitude of Gene the bully are bringing
Goob on the edge of rebellion. Guy

dış ses
LA VOZ EN OFF
VOICE OVER
a2 8 Ça. We. 19.00 | r 16 Pe. Th. 11.00
b 19 Pz. Su. 16.00
şili chıle / 2014 / DCP / Renkli Colour /

boşanmanın etkilerinden kurtulmaya
çalışırken huzura kavuşmak için, modern
hayatın sunduğu her şeyi hayatının
Yönetmen Director: crıstıán jıménez
Senaryo Screenplay: crıstıán jıménez, danıel dışında bırakmaya karar veriyor. Ancak
castro Görüntü Yön. Director of Photography: aldığı bu radikal karar işe yaramıyor.
ıntı brıones Kurgu Editing: soledad salfate Üstüne üstlük sorunlu kız kardeşi
Ana’nın Şili’ye geri dönmesiyle hayatı
Müzik Music: adam waıto Oyuncular Cast:
iyice karmaşık hale geliyor.
ıngrıd ısensee, marıa sıebald, paulına
Spanish; English, Turkish s.t.

KAK MENYA ZOVUT
NAME ME
a 10 Cu. Fr. 13.30 | r2 17 Cu. Fr. 11.00
b 19 Pz. Su. 13.30
rusya russıa / 2014 / DCP / Renkli
Colour / 93’ / Rusça; İngilizce, Türkçe
altyazılı Russian; English, Turkish s.t.

garcía, nıels schneıder Yapımcı Producer:

▪ Christian Jimenez, who garnered
attention with his previous film Bonsai,
tells the story of 35-year-old Sofia in his
Yapım Production Co.: jırafa fılms, rouge
ınternatıonal, les fılms 1976 Dünya Hakları new film which premiered at Toronto.
In order to find some peace after her
World Sales: rouge ınternatıonal
divorce, Sofia, a mother of two, decides
to leave behind everything modern
▪ Bir önceki filmi, 3 yıl önce yarışmada
life has to offer. However, her radical
izlediğimiz Bonsai ile dikkatleri üzerine
decision doesn’t work out. The return of
çeken Christian Jimenez’in Toronto’da
her troublesome sister to Chile further
prömiyerini yapan yeni filmi Dış Ses,
complicates Sofia’s life.
35 yaşındaki Sofia’nın hikâyesini
anlatıyor. Sofia, çok sevdiği iki çocuğuyla
augusto matte, crıstıán jıménez, nadıa

Yönetmen Director: nıgına sayfullaeva

turıncev, julıe gayet, nıcolas comeau

Senaryo Screenplay: lubov mulmenko,
nıgına sayfullaeva Görüntü Yön. Director
of Photography: mark zıselson Kurgu
Editing: vadım krasnıtskıy Oyuncular Cast:

THE GOOB
r2 14 Sa. Tu. 13.30 | f 17 Cu. Fr. 13.30
b 18 Ct. Sa. 16.00
ingiltere unıted kıngdom / 2014 / DCP
Renkli Colour / 86’ / İngilizce; Türkçe
altyazılı English; Turkish s.t.
▪ 16 yaşındaki Ezik, yaz aylarını annesine
yardım ederek geçirmektedir. Fakat
annesinin yeni sevgilisi, araba yarışçısı
Senaryo Screenplay: guy myhıll Görüntü
Yön. Director of Photography: sımon tındall Gene genç delikanlının hayatını kâbusa
Kurgu Editing: adam bıskupskı Müzik Music: çevirmeye başlar. Yaz sıcağının baş
döndürücü etkisi, ilk aşkın yarattığı
luke abbott Oyuncular Cast: lıam walpole,
sarhoşluk ve gerçek bir zorba olan
sean harrıs, sıenna guıllory, olıver
kennedy, marama corlett Yapımcı Producer: Gene’in tavırları Ezik’i isyan etmenin
eşiğine getirir. Guy Myhill imzalı bu ilk
mıke ellıott, lee groombrıdge Yapım
film, ergenlik döneminin yalnızlık hissini
Production Co.: emu fılms Dünya Hakları
ve öfkesini eksiksiz şekilde yansıtmayı
World Sales: the bureau fılm / le bureau
başarıyor. Yılın en parlak keşiflerinden biri
olan Ezik’in ödüllü müzikleri ve kusursuz
2014 britanya bağımsız sinema ödülleri
ses tasarımı ise özellikle dikkate değer.
brıtısh ındependent fılm awards En İyi
Yönetmen Director: guy myhıll

Yapım Best Achievement in Production | 2014

▪ 16 year-old Goob spends his summer
helping out his mother. However, her

bu rol değişimi üçünün de acılara,
hayatını etkileyecektir. San Sebastian
Film Festivali’nde prömiyeri yapılan ve
hem ailevi hem de duygusal boşlukları
konu alan bu dram, Duşanbe doğumlu
yönetmen Nigina Sayfullaeva’nın ilk uzun
metrajlı çalışması.

konstantın lavronenko, alexandra
bortıch, marına vasılıeva, kırıll

▪ What happens when a practical joke

kaganovıch, anna kotova Yapımcı Producer: goes too far towards tragedy? Olya
ıgor tolstunov, sergey kozlov, sergey
kornıkhın Yapım Production Co.: antıpode
Dünya Hakları World Sales: ant¡pode sales &
dıstrıbutıon
2014 tallınn Özel Ödül Special Award

ezik

stockholm En İyi Müzik Best Music

Myhill’s debut feature fully succeeds in
reflecting the desolation and anger of
youth. One of the brightest revelations
of the year, The Goob is also noteworthy
for its award winning score and
impeccable sound design.

adımı sen koy

96’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe altyazılı

dınard Büyük Ödül Grand Prix | 2014
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▪ Kötü bir şaka nasıl olur da trajediye
dönüşür? Moskova’da yaşayan 17
yaşındaki iki arkadaş Olya ve Sasha,
Olya’nın daha önce hiç görmediği
babasını bulmak için Kırım’da bir köye
giderler. Evin kapısına vardıklarında Olya
korkuya kapılır ve Sasha’dan kendisini
“Olya” olarak tanıtmasını ister. Sasha
arkadaşıyla yer değiştirip, “babasıyla”
yeni bir ilişki kurmaya çalışır; ancak,

and Sasha, two 17-year-old girls from
Moscow, are going to a seaside village
in Crimea to meet Olya’s father Sergey,
who has never seen his daughter. At
the threshold of her father’s house,
Olya gets scared to meet him and asks
Sasha “to trade places with her.” So
Sasha pretends to be Sergey’s daughter,
trying to form a new bond with “her
father”. But the substitution opens
up unexpected painful psychological
traumas in all of them. A drama about
filling familial and emotional voids, the
feature directorial debut of Dushanbeborn director Nigina Sayfullaeva
premiered at San Sebastian Film
Festival.
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beden

BALKANLAR: ATEŞİN SİNEMASI

CIAŁO
BODY

BALKANS: CINEMA OF FLAMES

a2 6 Pt. Mo. 19.00 | r 15 Ça. We. 13.30
a 19. Pz. Su. 13.30
polonya poland / 2015 / DCP / Renkli
Colour / 90’ / Lehçe; Türkçe altyazılı

meşgul olmaya çalışan bir avukat ve onun
anoreksi hastası kızı var. Diğer tarafta
Yönetmen Director: malgorzata szumowska ise yaşadığı kaybı başka yöntemlerle
Senaryo Screenplay: malgorzata szumowska, hafifletmeye çalışan Anna. Bir yanda
fizik, diğer yanda metafizik. Bir yanda
mıchal englert Görüntü Yön. Director of
Photography: mıchal englert Kurgu Editing: absürt bir mizah, diğer tarafta oldukça
ağır bir dram. Beden, ölüm mefhumunun
jacek drosıo Oyuncular Cast: janusz gajos,
dünyaya miras bıraktıklarının peşine
maja ostaszewska, justyna suwala, ewa
düşüyor.
dalkowska, adam woronowıcz, tomasz
Polish; Turkish s.t.

zıetek, malgorzata hajewska-krzysztofık,

▪ After winning the Teddy award at
Berlin in 2013 with her film In the
Name Of… Malgorzata Szumowska
englert Yapım Production Co.: nowhere
returns with Body, which brought
Dünya Hakları World Sales: memento fılm
ınternatıonal Türkiye Hakları Turkish Rights: her the Silver Bear for Best Director
at this year’s Berlin Film Festival and
bir film
tells the story of a couple of lost souls.
On one side there is a lawyer trying
2015 berlın En İyi Yönetmen Best Director
to ease the pain of losing his wife by
throwing himself to his work, and his
▪ Berlin’de Teddy Ödülü kazanan bir
anorexic daughter. On the other side
önceki filmi W imie... / …adına’dan
is Anna who is trying to ease her pain
sonra bu kez Berlin’den En İyi
Yönetmen Ödülü’yle dönen Malgorzata with other methods. Physical meets the
metaphysical. Absurdist humor meets
Szumowska’nın yeni filmi Beden, birkaç
a heavy drama. Body goes after the
kayıp ruhun hikâyesini anlatıyor. Bir
heritage of the concept of death.
tarafta karısını kaybettikten sonra işiyle
ewa kolasınska Yapımcı Producer: jacek

drosıo, malgorzata szumowska, mıchal

“Balkanlar öyküler ve öykücülerin diyarıdır”
diyor yönetmen Kujtim Cashku; Nuri Bilge
Ceylan da “bir tür kişilik, bir tür ruh, bir öz”
canlandırıyor gözünde. Batı sinemasının
özgün bir öğesiyken Balkan sineması,
her ne kadar birbirlerinden farklı öyküler
anlatsa da anlatan yüzler ve hassasiyetleri
bir: Kapkara bir mizah, dengesiz ve fırtınalı
siyasal tarihçeler, etnik çatışmalar, parasızlık…
34. İstanbul Film Festivali, Profesör Dina
Iordanova’nın aynı adlı kitabının başlığı
altında, bu özel bölgenin en iyi ve en güncel
sinema örneklerini bir araya getiriyor.
“The Balkans is a place of stories and
storytelling people,” says director Kujtim
Cashku; and Nuri Bilge Ceylan visualises
something “a kind of personality, a kind
of soul, a spirit,” when you say Balkan
Cinema. An integral component of Western
cinema, the cinema of the Balkans, however
diverse in itself, tells similar stories told by
the similar faces with common sensibilities:
black humour, a rather unstable and
turbulent political past, ethnic strives, lack
of money… The 34th Istanbul Film Festival
brings together the best and most recent
cinematic examples from this special
region, borrowing the title of Professor Dina
Iordanova’s book.
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ders
UROK
THE LESSON
a2 15 Ça. We. 19.00 | f 16 Pe. Th. 11.00
r2 18 Ct. Sa. 13.30
bulgaristan, yunanistan bulgarıa,
greece / 2014 / DCP / Renkli Colour
105’ / Bulgarca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Bulgarian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: krıstına grozeva,
petar valchanov
Senaryo Screenplay: krıstına grozeva,
petar valchanov Görüntü Yön. Director
of Photography: krum rodrıguez Kurgu
Editing: petar valchanov Oyuncular Cast:

kalkışır... Ders, ekonomik sorunların
tehdide dönüştüğü noktada neler
yapabileceğimizi sorgulayan, ahlak
üzerine, toplumsal gerçekçi ve sert bir
film. Başkarakterinin giderek aşağıya
çekilişini başarıyla seyirciye geçirirken,
başrol oyuncusu Margita Gosheva’nın
performansıyla daha da etkileyici bir hal
alıyor.

margıta gosheva, ıvan burnev, ıvanka
bratoeva, ıvan savov, deya todorova,

▪ Teacher Nadezhda warns her students

about a theft that took place in her
classroom. Things go increasingly awry
magdelena ılıeva, krıstına grozeva, petar
throughout the day with no sign of
valchanov, konstantına stavrıanou,
catching a break… It all leads up to her
rena vougıoukalou Yapım Production Co.:
abraxas fılm, graal fılm, lıttle wıng Dünya borrowing money from a loan shark,
and when her daughter’s life is in
Hakları World Sales: wıde management
jeopardy, she resorts to something she
2015 göteborg Ingmar Bergman Ödülü Award had never imagined herself doing…
The Lesson is a tough, social realist
morality tale which questions how
▪ Öğretmen Nadezhda, öğrencilerini
far we can go when financial troubles
sınıfta yaşanan bir hırsızlık olayı
become a threat. The film succeeds in
nedeniyle uyarır; fakat bu şekilde
conveying the downward spiraling of
başlayan günü gitgide daha da kötüye
its main character, which is made all
gider, aksilikler yakasını bırakmaz... En
nihayetinde bir tefeciye borçlanan kadın, the more striking by Margita Gosheva’s
powerful performance.
çocuğunun hayatı tehlikeye girdiğinde
daha önce aklına bile gelmeyen şeylere
stefan denolyubov Yapımcı Producer:

▪ 2008 yılının Şubat ayında Kosova
Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak
bağımsızlığını ilan etmesi Sırbistan’da
büyük tepkilere neden olur. Küçük
bir kasabada yaşayan Luka tam da
bu karışık dönemde kendi yolunu
bulmaya çalışan bir delikanlıdır. En yakın
arkadaşları ırkçı bir gruba mensup futbol
fanatikleridir. Luka bu grup içerisinde
aşırı hareketlerden uzak durmaya çalışsa
da ailevi sorunları ve âşık olduğu kız
tarafından reddedilmesinden dolayı
giderek şiddetin içerisine çekilir.
Barbarlar, amaçsız bir gençliğin aşırı
milliyetçilik ve şiddetin pençesine
düşmesi üzerine etkileyici ve sert bir ilk
film.

▪ In February 2008, Republic of
Kosovo’s unilateral declaration of
independence causes a big uproar in
Serbia. From a small town, Luka is a
young man tries to find his way during
this tumultuous period. His best
friends are fanatic football fans who are
the members of a racist group. Even
though Luka tries to stay out of trouble,
as a part of this group he is dragged
into violence due to domestic problems
and the sting he feels for being rejected
by the girl he has fallen in love with.
Barbarians is an effective and tough
first feature depicting the directionless
youth fall into the clutches of extreme
nationalism and violence.

azrail
KOSAC
THE REAPER
a 7 Sa. Tu. 16.00 | f 11 Ct. Sa. 11.00
r2 12 Pz. Su. 16.00
hırvatistan, slovenya croatıa, slovenıa
2014 / DCP / Renkli Colour / 98’

adamla yaşadıkları, bir anda patlayıveren
şiddet, korku ve güvensizlik gibi temalar
etrafında şekilleniyor. Yönetmen
Zvonimir Juric, savaşta açılan yaraların
Yönetmen Director: zvonımır jurıc
henüz iyileşmediğine dikkat çekiyor.
Senaryo Screenplay: zvonımır jurıc, jelena
paljan Görüntü Yön. Director of Photography: Özellikle görüntü yönetimi ve oyuncu
performanslarıyla övgü toplayan filmin
branko lınta Kurgu Editing: dubravka
korku ve gerilim sinemasından tanıdık
turıc, tomıslav pavlıc Müzik Music: jura
bir görsel atmosferi kendi öykülerine
ferına, pavao mıholjevıc Oyuncular Cast:
uyarlamaktaki başarısı da takdirle
ıvo gregurevıc, mırjana karanovıc, ıgor
karşılanmıştı.
kovac, nıkola rıstanovskı, zlatko burıc,
Hırvatça; İngilizce, Türkçe altyazılı
Croatian; English, Turkish s.t.

lana barıc, dado cosıc, peter musevskı

barbarlar
VARVARI
BARBARIANS

Yapımcı Producer: ankıca jurıc tılıc Yapım

▪ The Reaper, which takes place during

Production Co.: kınorama, forum ljubljana

the course of a single night, tells three
intertwining stories. A man named
Ivo is the common thread between
the stories which take place in Eastern
Croatia. A myterious man comes
to the help of a woman whose car
breaks down; spontaneous violence,
fear and mistrust erupts. Director
Zvonimir Juric points out that war
wounds have not healed yet. Hailed
for its cinematography and the strong
performances of its cast, the film was
also praised for tweaking the familiar
visual conventions of the horror and
thriller genres.

Dünya Hakları World Sales: kınorama d.o.o.

a2 8 Ça. We. 16.00 | r2 13 Pt. Mo. 21.30
b 19 Pz. Su. 11.00

2014 pula (hırvatistan croatıa) En İyi
Görüntü, En İyi Erkek Oyuncu, En iyi Yardımcı

sırbistan, karadağ, slovenya serbıa,

Erkek Oyuncu, En İyi Hırvat Filmi Best

montenegro, slovenıa / 2014 / DCP

Cinematography, Best Actor, Best Actor in a

Renkli Colour / 87’ / Sırpça; İngilizce,

vlahovıc, marına vodenıcar Yapımcı

Türkçe altyazılı Serbian; English,

Producer: mılan stojanovıc Yapım

Turkish s.t.

Production Co.: sense productıon, or,
restart Dünya Hakları World Sales: wıde

Yönetmen Director: ıvan ıkıc
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management

Senaryo Screenplay: ıvan ıkıc Görüntü Yön.
Director of Photography: mılos jacımovıc

2014 brüksel akdeniz filmleri festivali

Kurgu Editing: dragan von petrovıc

bruxelles medıterranean ff Cineuropa

Oyuncular Cast: zeljko markovıc, nenad

Ödülü Award | 2014 karlovy vary Mansiyon

petrovıc “flash”, jasna djurıcıc, mırko

Special Mention

Supporting Role, Best Croat Film

▪ Tek bir gecede geçen Azrail, birbiriyle
kesişen üç hikâye anlatıyor. Bu hikâyeleri
birleştirense Ivo adında bir adam.
Film, Hırvatistan’ın doğusunda, ıssız
bir taşra yolunda arabası bozulan bir
kadının yardımına gelen esrarengiz bir
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amsterdam ekspres
AMSTERDAM EXPRESS
b 11 Ct. Sa. 13.30 | a2 13 Pt. Mo. 19.00
r2 17 Cu. Fr. 13.30
ingiltere, arnavutluk, hollanda,
almanya uk, albanıa, the netherlands,
germany / 2014 / DCP / Renkli Colour
107’ / İngilizce, Arnavutça; İngilizce,

karanlık yüzünü görünür kılmanın

Türkçe altyazılı English, Albanian; English, derdinde. Bekim, sevgilisi Martha ile

Tiran’da bir ev inşa etme hayaliyle,
hızlı para kazanabileceğini düşündüğü
Amsterdam’a gider; fakat olaylar istediği
Yönetmen Director: fatmır koçı
gibi gelişmez ve Arnavut uyuşturucu
Senaryo Screenplay: fatmır koçı, jonathan
preece Görüntü Yön. Director of Photography: satıcıları ile Hollandalı bir kadınla olan
evliliği arasında sıkışıp kalır.
enzo brandner Kurgu Editing: max vonk
Turkish s.t.

▪ 1988’de Bosna’da medeniyetten
uzak, dağlık bir arazide bulunan bir
kurt-çocuk Belgrad’da bir kimsesizler
yurduna gönderilir. Doktorların
ümitsizliğine rağmen, diğer insanların
arasına katılacak kadar normal sosyal
yetiler edinir. Ne yazık ki 1992’de patlak
veren savaş yüzünden Bosna’ya geri
dönmek zorunda kalır. Burada, kendi
memleketinde bir kez daha kendini bir
yabancı, hatta savaş ortamının kaosunda
bir “uzaylı” gibi hissedecektir. Senarist
ve yönetmen Vuk Rsumovic’in bu ilk
filmi gerçek bir hikâyeye dayanıyor ve
savaş ortamında kendi kaderlerine terk
edilen milyonlarca çocuğun habis bir kısır
döngü haline gelen hayatlarını anlatıyor.
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▪ A wolf-child discovered in the
Bosnian wilderness in 1988 is sent
to an orphanage in Belgrade, where
in spite of the pessimistic doctors,
he shows considerable progress of
assimilating into human social life.
Unfortunately, the Bosnian War in
1992 forces him to return to Bosnia,
his homeland, where he will be, once
more, a stranger, an alien amongst
wartime chaos. Based on a true story,
the debut feature film of writer-director
Vuk Rsumovic tells the story of a
vicious circle reminiscent of those by
millions of children left to their fate
in war.

Oyuncular Cast: blerım destanı, james bıberı,

▪ Known for his 2001 film Tirana,
année zéro / Tirana Year Zero, Albanian
director Fatmir Koçi takes a fresh look
Yapım Production Co.: fılm and musıc
entertaınment, act trıangle productıon, at the immigration problem in his latest
popov fılm Dünya Hakları World Sales: kkocı film. Amsterdam Express, which centres
on an Albian emigrant on a journey to
productıons
hope, is concerned with exposing the
underbelly of affluent European cities.
▪ 2001 yapımı filmi Tirana, année zéro /
Yıl Sıfır, Tiran ile dikkatleri üzerine çeken With his dream of building a house
in Tiran, Bekim moves to Amsterdam
Arnavut yönetmen Fatmir Koçi’nin
with his girlfriend Martha. Things don’t
yeni filmi göçmen sorununa yeni bir
go as planned, and he is stuck between
bakış atıyor. Umuda yolculuğa çıkmış
Arnavut bir göçmeni merkezine alan film, Albanian drug dealers and his white
marriage to a Dutch woman.
zengin ve müreﬀeh Avrupa şehirlerinin
carolıen spoor, flonja kodhelı, natasha

goulden Yapımcı Producer: blerım destanı

sahipsiz çocuk
NICIJE DETE
NO ONE’S CHILD
a 5 Pz. Su. 19.00 | f 15 Ça. We. 21.30
r 16 Pe. Th. 13.30

f 9 Pe. Th. 16.00 | f 12 Pz. Su. 11.00
r2 19 Pz. Su. 19.00
hırvatistan, fransa, sırbistan,
makedonya croatıa, france, serbıa,

gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış
senaryosuyla adeta seyircinin içine işliyor.
Kendi halinde orta sınıf bir ailenin hayatı
Croatian; English, Turkish s.t.
bir gün içerisinde alt üst olur. Anne ve
baba sabaha karşı eve dönen oğullarının
Yönetmen Director: ognjen svılıcıc
Senaryo Screenplay: ognjen svılıcıc Görüntü dayak yemiş olduğunu anlayınca paniğe
kapılır. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan
Yön. Director of Photography: crystel
genç komaya girdiğinde, onlar için zor
fournıer Kurgu Editing: atanas georgıev
bir sınav başlar. Bir yandan öfkelerini
Oyuncular Cast: emır hadzıhafızbegovıc,
jasna zalıca, hrvoje vladısavljevıc Yapımcı dindirmeye çalışırken bir yandan da
oğullarının hayatındaki bilmedikleri
Producer: damır teresak, janja kralj Yapım
Production Co.: maxıma fılm, kınoelektron, detayları keşfederler.
macedonıa / 2014 / DCP / Renkli Colour
77’ / Hırvatça; İngilizce, Türkçe altyazılı

▪ This modest film gets under the skin
of the audience with its quiet pacing,
unforgettable performances, and
2014 venedik venıce En İyi Erkek Oyuncu–
screenplay inspired by real events. The
Ufuklar Best Actor–Orizzonti | 2014 varşova
life of a middle-class family is turned
warsaw En İyi Yönetmen Best Director | 2014
cottbus En İyi Erkek Oyuncu Best Actor | 2014 upside down in a day. The parents panic
stockholm En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek when they find out that their son is
Oyunc, En İyi Görüntü Best Actress (j. zalıca), severely beaten when he returns home
late one night. When the son falls into a
Best Actor, Best Cinematography | 2014
coma due to head trauma, what follows
mınsk En İyi Erkek Oyuncu Best Actor (e.
becomes a tough test on them. They
hadzıhafızbegovıc) | 2014 les arcs Jüri
discover details of their son’s life that
Büyük Ödülü Jury Grand Prix
they are not aware of while trying to
contain their anger.
▪ Bu mütevazı film, sakin temposu,
akıldan çıkmayan performansları ve
Hakları World Sales: urban dıstrıbutıon

2014 / DCP / Renkli Colour / 96’ / Sırpça;
İngilizce, Türkçe altyazılı Serbian; English,

2014 venedik–ufuklar venıce–horızons En

Turkish s.t.

İyi Film–Eleştirmenler Haftası, İzleyici Ödülü,
Feodora En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü Best

Yönetmen Director: vuk rsumovıc

Film–Critics’ Week, Audience Award, Feodora

Senaryo Screenplay: vuk rsumovıc Görüntü

Best Screenwriter, FIPRESCI Prize | 2014

Yön. Director of Photography: damjan

zagreb İzleyici Ödülü Audience Award | 2014

radovanovıc Kurgu Editing: mırko bojovıc

abu dhabı Çocuk Koruma Mansiyon Child

Müzik Music: jura ferına Oyuncular Cast:

Protection Special Mention (d. muric) | 2014

denıs murıc, pavle cemerıkıc, ısıdora

kahire caıro En İyi Film–Eleştirmenler Haftası

jankovıc, mılos tımotıjevıc, tıhomır stanıc Best Film–Critics Week | 2014 rec.tarragona
Yapımcı Producer: mıroslav mogorovıc, vuk

İzleyici Ödülü Audience Award | 2014 palm

rsumov, bırko bojovıc Yapım Production

sprıngs Yeni Sesler/Yeni Bakışlar Ödülü New

Co.: art & popcorn, baboon productıon,

Voices/New Visions Award

food dıstrıbutıon

TAKVA SU PRAVILA
THESE ARE THE RULES

bıberche productıon, trıce fılms Dünya

sırbistan, hırvatistan serbıa, croatıa

kınorama Dünya Hakları World Sales: soul

kurallar böyle
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YENİ ALMAN CANLANDIRMA SİNEMASI

bomba gibi
A BLAST

NEW GERMAN ANIMATION

r2 12 Pz. Su. 19.00 | a 15 Ça. We. 11.00
b 18 Ct. Sa. 13.30

Küratör: Annegret Richter, DOK Leipzig Canlandırma
Filmler Programcısı

yunanistan, almanya, hollanda greece,
germany, the netherlands / 2014
DCP / Renkli Colour / 83’ / Yunanca,
İngilizce; İngilizce, Türkçe altyazılı Greek,
English; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: syllas tzoumerkas
Senaryo Screenplay: syllas tzoumerkas,
youla boudalı Görüntü Yön. Director of
Photography: pantelıs mantzanas Kurgu
Editing: kathrın dıetzel Müzik Music:
drog a tek Oyuncular Cast: angelıkı

izliyoruz. Dağılmanın bu seferki sebebi
ise ekonomik kriz... Tzoumerkas hem
ailenin dağılışını, hem de kadın ve erkek
karakter arasındaki tutkulu aşk hikâyesini
zamansal akışla sürekli oynayarak ve
manik bir tempoda anlatıyor. Bu erotik
dramın başrolünde ise Köpek Dişi
ve Alpler’den tanıdığımız inanılmaz
enerjisiyle Angeliki Papoulia var.

papoulıa, vassılıs doganıs, marıa fılını,

▪ Syllas Tzoumerkas, who was on the
roster of the Festival with his feature
debut Homeland, returns with his
drandakı, tıtus kreyenberg, ellen
sophomore work which premiered at
havenıth, jeroen beker Yapım Production
Locarno. To a certain extent A Blast
Co.: homemade fılms, nederlands
tells a similar story to Homeland.
fılmfonds, fılm und medıenstıftung
nrw, fılmförderung hamburg schleswıg- At the center of the film is another
holsteın Dünya Hakları World Sales: ez Fılms disintegrating family, this time due to
the economic crisis. Tzoumerkas tells
the story of a family falling apart and
▪ Daha önce ilk uzun metrajlı filmi
the passionate romance between a man
Anayurt ile festivale konuk olan
and a woman with a manic energy by
Syllas Tzoumerkas, bu kez prömiyeri
altering the temporal frame. The terrific
Locarno’da gerçekleşen ikinci filmiyle
karşımızda. Bomba Gibi çeşitli açılardan Anna Papoulia of Dogtooth and Alps
Anayurt’takine benzer bir hikâye anlatıyor. fame headlines this erotic drama.
Yine parçalanan bir ailenin öyküsünü
themıs bazaka, yorgos bınıarıs, makıs

papadımıtrıou Yapımcı Producer: marıa

İlk programda, yeni ya da tanınmış Alman
canlandırma sinemacılarının 3 yıl içinde yaptıkları
14 kısa canlandırma film yer alıyor. İkinci program
ise 3-9 yaş arasındaki çocuklara hitap eden kısa
canlandırma filmlerden oluşuyor. Bu filmleri
izlerken yetenek, fikir ve teknik becerinin sanatsal
ve oyuncaklı filmlere nasıl dönüştüğüne tanık
olacak; farklı tarz ve malzemelerin keyfine varıp
maceralar ve sürprizlerle dolu sihirli canlandırma
dünyasını keşfedeceksiniz!
curated by Annegret Richter, Programmer Animated
Films at DOK Leipzig
The first programme features 14 animated
short films from the past three years made by
upcoming or already established animation
filmmakers from Germany. The second
programme is made up of short animation
films for children aged 3-9. While watching
the films you will see how talent, ideas and
technical knowhow can provide the basis for the
development of strong individual hand writings
in playful artistic films. Enjoy the wide variety
of styles and materials, and get sucked into the
magic world of animation full of adventures and
surprises.

DOK Leipzig Uluslararası Belgesel ve Canlandırma Film Festivali’nin
Canlandırma Bölümü Yöneticisi Annegret Richter’in katılımıyla 14 Nisan Salı
günü, saat 17.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda bir söyleşi düzenlenecektir.
A panel discussion will be made with the participation of Annegret Richter,
Head of Animation Programme at DOK Leipzig Festival for Documentary and
Animated Film on 14 April at 17.30 at Pera Museum Auditorium.
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KAÇIN KURASI
OVER YOU

KUZULAR
LÄMMER / LAMBS

im 4 Ct. Sa. 13.30 | r2 8 Ça. We. 13.30

Yön. Dir.: volker Schlecht, alexandra

Yön. Dir.: gottfrıed mentor / Almanya

p 14 Sa. Tu. 13.30

kardınar / Almanya Germany / 2012 / 3’

Germany / 2014 / 5’ / 3D Computer

kâğıt çizim pencil on paper

animation

birinci program
PROGRAMME I

Toplam süre Total running time 81’

ikinci program–çocuk
canlandırma filmleri

RÜZGÂR
WIND

NUGGETS

Yön. Dir.: robert löbel / Almanya

Yön. Dir.: andreas hykade / Almanya

Germany / 2012 / 4’ / 2D

Germany / 2014 / 6’ / 2D Bilgisayar 2D

im 4 Ct. Sa. 16.00 | r2 8 Ça. We. 16.00

Computer

p 14 Sa. Tu. 16.00

MACERALI BİR AKŞAMÜSTÜ
AN ADVENTUROUS AFTERNOON

PROGRAMME II– CHILDREN’S
ANIMATION FILMS

Toplam süre Total running time 62’

BİRÇOK KEZ
MANY A TİME

Yön. Dir.: ınes chrıstıne geısser,
kırsten carına geısser / Almanya

Yön. Dir.: andreas hell / Almanya

Germany / 2013 / 5’ / Elle çizim, 2D,

Germany / 2014 / 15’ / Gölge oyunu

Bilgisayar Ink animation, 2D, computer

Shadowplay

YAMALI BALIK
DER FISCH AUF MEINER
SCHMUSEDECKE
PATCHWORK FISH

RALLE & BOLLE – TV HASTASI
RALLE & BOLLE - FERNSEHSÜCHTİG
RALLE & BOLLE - ADDICTED TO TV
Yön. Dir.: wınfrıed bellmann, doreen
schweıkowskı / Almanya Germany /

animation
Yön. Dir.: angela steffen, andrea

BOLES

UTÖ
UTOE

Yön. Dir.: spela cadez / Slovenya,

Yön. Dir.: davıd buob / Almanya Germany

Almanya Slovenia, Germany / 2013 / 13’

2014 / 8’ / Suluboya aquarelle

2011 / 9’ / 3D, animation

deppert / Almanya Germany / 2013 / 4’
2D, computer animation

MİYAV HAV
MAU WAU / CATS AND DOGS
ZEBRA
Yön. Dir.: mıchael zamjatnıns / Almanya

kukla puppets

Yön. Dir.: julıa ocker / Almanya Germany Germany / 2011 / 8’ / kâğıt çizim pencil

MİCKİ
SANAL VİRTÜÖZ
VIRTUOS VIRTUELL
VIRTUOSO VIRTUAL

2013 / 3’ / 2D, computer animation

Yön. Dir.: alexander lahl, ızabela
plucıńska / Almanya Germany / 2014
6’ / Kil Clay

GERGEDANS
KRAKE
NASHORNTWIST / ROCKIN’ RHINO

Yön. Dir.: thomas stellmach, maja

Yön. Dir.: regına welker / Almanya

oschmann / Almanya Germany / 2013
6’ / Hint mürekkebi, 2D Bilgisayar India
ink, 2D, Computer

on paper

KİM VURDU
WHODUNNIT

Yön. Dir.: verena felsulıa ocker

Germany / 2012 / 9’ / 3D figürler, 2D

Almanya Germany / 2013 / 3’ / 2D,

efektler, fonlar 3D character, 2D effects,

computer animation

backgrounds

FRED & ANABEL

UMUTLU
RISING HOPE

Yön. Dir.: jım Lacy / Almanya Germany

KÖPEK GEZDİREN KADIN
2014 / 7’ / Efekt After Effects
DAME MIT HUND / WALK THE DOG

Yön. Dir.: ralf kukula / Almanya
Yön. Dir.: sonja rohleder / Almanya
Germany / 2014 / 3’ / Kağıt kesim Cutout

PATCH

GİZLİ İZ
HIDDEN TRACK

Germany / 2014 / 8’ / 2D, computer

Yön. Dir.: elısabeth zwımpfer / Almanya

KUZULAR
LÄMMER / LAMBS

Germany / 2013 / 6’ / Stop Motion, Cut

Yön. Dir.: mılen vıtanov / Almanya
Germany / 2012 / 10’ / 3D

Out, Experimental, 2D, Computer

KÜÇÜK PLASTİK FİGÜR
LITTLE PLASTIC FIGURE

Yön. Dir.: gerd gockell / İsviçre,

Yön. Dir.: gottfrıed mentor / Almanya

Almanya Switzerland, Germany / 2014 / 3’

Germany / 2014 / 5’ / 3D, computer

Yön. Dir.: samo sama / Almanya Germany

StopMotion

animation

2012 / 3’ / nesne canlandırma, pixilation,
hamur object animation, pixilation, dough

ISSIZ TOPRAKLAR: LISANDRO ALONSO
NO MAN’S LAND: LISANDRO ALONSO

Çok sözcük kullanmadan derinlikli cümleler
sarf eden; kafa karıştırmayı seven, nefes
kesen görüntüler, uçsuz bucaksız alanlar
ve ıssızlıkla hikâyelerini anlatan Lisandro
Alonso, Arjantin sinemasının son dönem
belki de en nevi şahsına münhasır yetenekli
yönetmenlerinden... Alonso’nun tüm uzun
metrajlı filmleri festivalde…
Constructing profound sentences without
using many words, telling desolate and
puzzling stories in breathtaking panoramas
and endless stretches of land, Lisandro
Alonso is praised as one of Argentina’s
most talented and idiosyncratic directors.
Alonso’s all feature films will be screened at
the festival.
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ıssız topraklar: lısandro alonso
no man’s land: lısandro alonso

▪ Jauja / Hayal Ülkesi, filme adını veren
topraklarla ilgili “Kesin olan tek şey
bu yeryüzü cennetini bulmaya çalışan
herkesin bu yolda kaybolduğudur”
cümlesiyle bizi tekinsiz bir yolculuğa
hazırlıyor. Nitekim Danimarkalı
mühendis subay rolündeki Viggo
Mortensen de 19. yüzyıl sonuna doğru
patlayan kıyıcı sömürgeci seferberliğiyle
Patagonya’ya gelmiştir ve bir gece
uyandığında yeni yetme kızını
bulamayınca silahlarını kuşanıp yollara
düşecektir.
Arjantin sinemasının son dönem belki de en nevi şahsına münhasır yetenekli
yönetmeni olan Lisandro Alonso’yu azıcık tanıyınca bile önce başkarakterin sonra da
seyircinin bu yolda kaybolacağını tahmin etmek zor değil. Belli ki bu, kızını bulmak
ve bir yere varmaktan ziyade yolculuğun önemli olduğu bir arayıştır. Alonso’nun
bildik şahane kadrajındaki uçsuz bucaksız manzarada kaybolan adam bu kez mistik
bir boyuta geçer. Bu filmle ilk kez bir profesyonel oyuncu, üstelik bir star kullansa da
kendimizi ve içinde yaşadığımız alanı bir arada, devasa bir tablo olarak tasarlayan
mükemmel kadrajı aynıdır.
İlk filmi La libertad / Özgürlük’te (2001) bir oduncunun ormandaki izole yaşamıyla
günlük işlerin nasıl da hayatın ritmini oluşturduğu izleriz. Ağacını kesip, ateşini
yakıp, ihtiyacını görse de “doğanın ortasındaki yalnız adam” gibi ataerkil bir duygu
geçmez izleyiciye. Bilakis, “şimdi ve burada”yı hissettiren, neredeyse belgesel
yalınlığında bir yaklaşımdır filmde tutulan. Kozmik meseleler estetik minimalizmle
anlatılmıştır. Birbirini takip eden kadrajların ritmiyle çok geçmeden döngüsel
eylemler meditatif bir seyre dönüşür. Belki de Alonso’nun deyişiyle film “bir
oduncuyu izleyen birisi” hakkındadır. Los Muertos / Ölüler (2004) cinayet suçundan
yıllar sonra hapisten çıkan adamın kızına dönüş yolculuğudur. Yine az muhabbet ve
bol doğa yürüyüşleri içinde, tekin olmayan titreşimler alırız. Ama elbette ki Alonso
yine karakterler ve meselelerin gidişatıyla ilgili ketum davranmaya devam edecektir.
Yine de tüm filmleri arasındaki ortak tema parçalanan ailedir; yeniden bir araya
gelmek mümkün değildir. Özgürlük’te telefonla annesini arayan oduncu misali,
Ölüler’in katili de kızından ayrı düşmüştür, onu bulmaya çalışacaktır. Üçüncü filmi
O Fantasma’da (2006) ilk iki filmin amatör oyuncuları Ölüler’i izlemek üzere kente
iner. Neredeyse bomboş sinemanın tüyleri ürperten bir havası vardır ama gerilsek
de havasız kalmayız. Yönetmen binanın mimarisini kullanışıyla tıpkı açık alanlardaki
gibi geniş ve derinlikli kareler oluşturur. Memleketinden uzakta, dünyanın ıssız bir
köşesinde dolanan yalnız adamların bir diğeri, denizci olarak Liverpool’dadır (2008)
ve bu kez Arjantin’in karlarla kaplı, dondurucu güney ucunda gemiden inecektir.
Köyüne, kendi deyişiyle “eğer hayattaysa”, annesiyle yeniden bir araya gelmek üzere
yola çıkmıştır. Liverpool, Alonso’nun önceki filmlerine göre gayet “konulu” sayılır
ve denizcinin striptiz kulübünden restorana gezdiği üzere “aksiyon” ziyadesiyle
mevcuttur. Gelgelelim, Hayal Dünyası’nın kızını arayan subayı misali, Liverpool’un
gemicisi için de “kavuşma” dediğin belki de içi dolmayan, romantik bir vesveseden
ibarettir. Sürekli yer değiştiren, hareket halindeki bu adamların ulaşmayı arzu ettikleri
bir yer varsa da sanki kaybolmak kaçınılmazdır.

ıssız topraklar: lısandro alonso
no man’s land: lısandro alonso
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▪ Jauja prepares us for an eerie journey with the sentence “the only thing that’s
certain is that everybody who sets out to find this earthly paradise gets lost on the
way,” which is uttered about the titular land. Hence, Viggo Mortensen’s Danish
military engineer arrives in Patagonia amid the merciless colonialist campaign
which reached its zenith towards the end of the 19th century, and hits the road
bearing arms when he wakes up one night to find out that his teenage daughter
is missing.
If you are even a tiny bit familiar with Lisandro Alonso, recent Argentine
cinema’s most idiosyncratic director, it’s not hard to guess that the main character
and then the audience will be lost on the way. Apparently this is more about the
journey than finding his daughter or reaching a destination. This time, the man
who gets lost in the vast landscape of Alonso’s familiar marvellous frame enters
a mystical dimension. Even though for the first time he casts a professional actor,
a star no less, the composition of his excellent framing, which he forms as an
enormous tableau that includes us and the space we live in, stays the same.
In his first film La Libertad (2001) we get to witness how daily chores form the
rhythm of life as we watch the isolated existence of a woodsman in a forest. Even
though he cuts wood, builds a fire, and takes care of his bodily functions what
transpires to the audience is not a patriarchal sentiment such as “a solitary man
in the middle of nature.” On the contrary, the approach that is taken in the film is
akin to the austerity of a documentary which conveys a sense of “here and now.”
Cosmic issues are told with aesthetic minimalism. Soon after, the cyclical actions
turn into a meditative spectacle through the rhythm of subsequent sequences.
As Alonso says, maybe the film is about “someone who watches a woodsman.”
Los Muertos (2004) is about a man, who was incarcerated for murder, and his
journey to reunite with his daughter after his release from prison. Once again
with sparse dialogue and plenty of nature walks, we get eerie vibes. But of course,
as usual, Alonso is reticent about the characters and the course of events.
The common theme in his films is the disintegrating family; impossible to
reconstitute. Like the woodsman who calls his mother on the phone in
La Libertad, the murderer in Los Muertos is separated from his daughter, desperate
to find her. In his third feature Fantasma (2006) the amateur actors of his
previous films come to the city in order to watch Los Muertos. The almost empty
film theatre has a hair-raising atmosphere, but even though it makes us taut, it
is not suffocating. The director utilises the architectural structure of the building
just like he uses the open spaces; with wide frames that have depth. Another one
of the men, who is alone in a desolate part of the world away from home, is the
sailor in Liverpool (2008), and he disembarks from a ship on the snow covered,
freezing southern edge of Argentina.
He is on his way to his village to reunite with his mother “if she is still alive.”
Compared to Alonso’s previous films, Liverpool can be considered as “plot heavy,”
and the trip the sailor makes from the striptease club to the restaurant is plenty of
“action.” On the other hand, just like the officer who is searching for his daughter
in Jauja, maybe “reunion” is just a hollow, romantic delusion for the sailor in
Liverpool. Even though there might be a place that these ever wandering men in
motion desire to reach, it is likely that getting lost is inevitable.

Esin Küçüktepepınar
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ıssız topraklar: lısandro alonso
no man’s land: lısandro alonso
ırrazabal, nıeves cabrera Yapım Production

hayal ülkesi

a 19 Pz. Su. 21.30
arjantin, abd, hollanda, fransa,
meksika, danimarka, almanya argentına,
usa, the netherlands, france, mexıco,

İngilizce, Türkçe altyazılı Spanish, Danish;
English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: lısandro alonso
Senaryo Screenplay: lısandro alonso,
fabıan casas Görüntü Yön. Director of
Photography: tımo salmınen Kurgu Editing:
natalıa lópez, gonzalo del val Müzik
Music: vıggo mortensen, buckethead
Oyuncular Cast: vıggo mortensen, ghıta
nørby Yapımcı Producer: lısandro alonso,

▪ Farrel is a merchant sailor who has
spent most of his life traveling from
one port to another. He has never stayed
▪ Farrel, hayatının büyük bir bölümünü
in one place long enough to make
bir limandan diğerine seyahat etmekle
friends, completing each day alone face
geçirmiş bir deniz tüccarı. Hiçbir
to face with his soul. One day he arrives
yerde arkadaş edinebilecek kadar
at Ushuaia, a seaside city close to home,
konaklamamış; her gününü kendi
and pays an unannounced visit to his
ruhuyla baş başa kalarak tamamlamış.
friend Trujillo. Lisandro Alonso tells
Bir gün Ushuaia’ya geliyor ve eski aile
the story of Trujillo and Farrel’s first
dostları olan Trujillo’ya ani bir ziyarette
meeting by inverting the conventional
bulunuyor. Lisandro Alonso, Trujillo ve
Farrel’ın “tanışma” hikâyesini, geleneksel narrative.
Hakları World Sales: the match factory

f 4 Ct. Sa. 13.30 | r 9 Pe. Th. 16.00

Renkli Colour / 108’ / İspanyalca, Danca;

Gunnar Dinesen’in 15 yaşındaki kızı
Ingeborg genç bir askere tutulup evden
kaçınca, yüzbaşı genç çifti bulmak için
tekinsiz düşman bölgesine girmeyi göze
almaya karar verir. Lisandro Alonso’nun
senaryosunu yazdığı ve profesyonel
oyuncularla çalıştığı ilk filmi olan Hayal
Ülkesi, bizi zamanın ötesinde, geçmişin
kaybolup geleceğin anlamsızlaştığı bir
yere götüren yüzbaşının yalnız arayışının
hikâyesi. Ünlü oyuncu Viggo Mortensen’in
göz dolduran performansıyla
emperyalizme dair bilmeceli bir tefekkür.

hayalet
FANTASMA
b 7 Sa. Tu. 19.00 | f 12 Pz. Su. 13.30

arjantin, fransa, hollanda argentına,
france, the netherlands / 2006 / 35mm

vıggo mortensen, ılse hughan, sylvıe
pıalat, jaıme romandıa, andy kleınman,

▪ The Ancient Ones said that all who

Renkli Colour / 63’ / İspanyolca; İngilizce,

helle ulsteen, mıchael weber, ezequıel

tried to find the earthly paradise of
“Jauja” got lost on the way… A remote
military outpost in Patagonia, 1882,
during the genocidal campaign against
the aboriginal locals. When Danish
Captain Gunnar Dinesen’s 15-year-old
daughter Ingeborg falls in love with a
young soldier and elopes, the Captain
decides to venture into the uncanny
enemy territory to find the young
couple. Jauja recounts the Captain’s
solitary quest that takes us to a place
beyond time, where the past vanishes
and the future has no meaning.
Lisandro Alonso’s first film with a
formal script and first collaboration
with professional actors, Jauja is an
enigmatic reflection on imperialism.

Türkçe altyazılı Spanish; English,

borovınsky, leandro puglıese Yapım
Production Co.: 4L, massıve ınc., perceval
fılms, mantarraya produccıones, fortuna
Fılms, kamolı fılms, the match factory,
wanka Dünya Hakları World Sales: ndm
ınternatıonal sales
2014 cannes FIPRESCI Ödülü Prize–Belirli
Bir Bakış Un Certain Regard | 2014 ghent
Mansiyon Special Mention | 2014 lıma Jüri
Özel Ödülü Special Jury Prize

▪ Kadim olanlar demiş ki, kim ki dünya
cenneti “Jauja”yı bulmaya çalışır, yolda
kaybolur... 1882’de, yerli halka karşı
soykırım harekâtı sırasında Patagonya’da
bir ileri karakoldayız. Danimarkalı yüzbaşı

lıverpool
b 6 Pt. Mo. 19.00 | r2 14 Sa. Tu. 19.00

Turkish s.t.
Yönetmen Director: lısandro alonso
Senaryo Screenplay: lısandro alonso
Görüntü Yön. Director of Photography: lucıo
bonellı Kurgu Editing: lısandro alonso,

▪ Fantasma, inspired by Tsai Ming
Liang’s portrait of an empty film theatre
in Goodbye, Dragon Inn, focuses on the
franceschellı, rosa martínez Yapımcı
strange journey of the main character
Producer: mıcaela buye Yapım Production
Co.: 4l, slot machıne, fortuna fılms Dünya in Lisandro Alonso’s previous film
Los Muertos, Misael Saavedra. Upon
Hakları World Sales: 4l
receiving an invitation, Argentino
▪ Lisandro Alsonso’nun Çinli yönetmen Vargas attends a film screening in
Tsai Ming-liang’ın Altın Lale’li Goodbye, Buenos Aires. When he arrives at the
venue, he realises that there are only
Dragon Inn / Elveda Sinema’daki boş
two other people present at the movie
sinema tasvirinden etkilenerek çektiği
theatre: Misael Saavedra, and Lisandro
Hayalet, yönetmenin bir önceki filmi
Alonso himself.
olan Los Muertos’daki başkarakteri
maleva Oyuncular Cast: argentıno vargas,
mısael saavedra, carlos landını, jorge

LOS MUERTOS

arjantin, hollanda, fransa argentına,

b 5 Pz. Su. 19.00 | f 7 Sa. Tu. 13.30

the netherlands, france / 2008
Digibeta / Renkli Colour / 84’ / İspanyolca;
salvador rosellı Görüntü Yön. Director of

arjantin, fransa, hollanda, isviçre

Photography: lucıo bonellı Kurgu Editing:

argentına, france, the netherlands,

lısandro alonso, fernando epsteın, martın

swıtzerland / 2004 / 35mm / Renkli

Yönetmen Director: lısandro alonso

maınolı, sergı dıes Müzik Music: flormaleva

Colour / 78’ / İspanyolca; İngilizce, Türkçe

Senaryo Screenplay: lısandro alonso,

Oyuncular Cast: juan fernandez, gıselle

altyazılı Spanish; English, Turkish s.t.

Turkish s.t.

Misael Saavedra’nın tuhaf yolculuğuna
odaklanıyor. Argentino Vargas, gelen
davet üzerine Buenos Aires’te bir film
gösterimine katılır. Sinemaya vardığında,
etkinliğe yalnızca iki kişinin daha
geldiğini fark ediyor: Misael Saavedra ve
Lisandro Alonso’nun ta kendisi.

delfına castagnıno Müzik Music: flor

ölüler

fkm 15 Ça. We. 11.00

İngilizce, Türkçe altyazılı Spanish; English,

sinema dilini ters yüz ederek anlatıyor.

Co.: 4l, fortuna fılms, slot machıne Dünya

JAUJA

denmark, germany / 2014 / DCP
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Yönetmen Director: lısandro alonso
Senaryo Screenplay: lısandro alonso
Görüntü Yön. Director of Photography: cobı
mıglıora Kurgu Editing: lısandro alonso,
delfına castagnıno, ezequıel borovınsky
Müzik Music: flor maleva Oyuncular Cast:

imzalaması ve her adımının hesabını
yapması gerekmektedir. Lisandro Alonso,
içine kapanık bir adamın yolculuğunu
anlattığı filmi Ölüler’de sinemasının
bayrak özelliklerinden birini iyiden iyiye
keskinleştiriyor: Sükûnet...

salazar, hılda chamorro Yapım Production
Co.: 4l, slot machıne, arte france cınéma,
ventura fılm Dünya Hakları World Sales: 4l

▪ 54 yaşındaki Vargas, cezasını çekmiş

ve mahkûmiyet sürecini tamamlamıştır.
Salıverildiği Corrientes’ten yola çıkarak,
artık yetişkinliğe adım atmış olan kızını
görmek için çok uzak bir bölgeye seyahat
etmesi gerekmektedir. Ancak bu zorlu
yolculuğu başarıyla tamamlayabilmesi
için doğayla gizli bir antlaşma

HUNDRED YEARS OF PAIN

▪ 54 year-old Vargas is recently
released from prison after serving an
extended sentence. He has to travel
from Corrientes to a remote place in
the countryside in order to find his
now grown-up daughter, but in order to
successfully complete this journey, he
has to make a secret pact with nature
and calculate his every move. In Los
Muertos, Lisandro Alonso tells the
story of a journey an introverted man
takes and sharpens one of his cinema’s
distinctive features: tranquility.

Fethiye Çetin Müslümanlaştırılmış bir
Ermeni olan anneannesi Heranuş/Seher’in
ölümünün ardından, Amerika’ya göçmüş
akrabalarını bulma umuduyla, Hrant Dink’in
gazetesi Agos’a verdiği ilanı anneannesinin
bir sözüyle bitiriyordu: O günler gitsin, bir
daha geri gelmesin. Anadolu topraklarının,
kültürümüzün, geleneğimizin, sanatımızın,
insanlığımızın eksildiği o büyük acının
yüzüncü yılında, kaybettiklerimizi, yanı
başımızdaki komşularımızı, topraklarımızın
insanlarını iki filmle anımsıyoruz, anıyoruz.
Heranuş/Seher’in dileğini tekrarlayarak:
O günler gitsin, bir daha geri gelmesin.

gününü kameraya alıyor; onu çevreleyen
görselliğe ve işitselliğe de oldukça geniş
bir alan açıyor. Özgürlük, “özgürlük”
kavramını bir işçi üzerinden sorgulayan,
aynı anda hem basit hem de girift bir
zihin egzersizi.

Fethiye Çetin’s ad published on Hrant
Dink’s newspaper Agos which she had
sent following the passing of her Islamised
Armenian grandmother Heranuş/Seher
with the intent of locating her relatives who
had emigrated to the USA concluded with
the words: “Let those days be gone, and
never come back.” In the 100th year of that
great pain which had the Anatolian lands,
our culture, tradition, art, humanity lessen,
we remember and commemorate those
we had lost–our next door neighbours,
the people of our lands–with two films,
reiterating Heranuş/Seher’s wish: Let those
days be gone, and never come back.

argentıno vargas, francısco dornez,
yolanda galarza, vıctor varela, francısco

YÜZ YILLIK ACI

özgürlük
LA LIBERTAD
b 4 Ct. Sa. 16.00 | f 6 Pt. Mo. 11.00

arjantin argentına / 2001 / 35mm
Renkli Colour / 73’ / İspanyolca; İngilizce,
Türkçe altyazılı Spanish; English,
Turkish s.t.
Yönetmen Director: lısandro alonso
Senaryo Screenplay: lısandro alonso
Görüntü Yön. Director of Photography:
cobı mıglıora Kurgu Editing: lısandro
alonso, martín maınolı Müzik Music:

▪ Lisandro Alonso’s first feature La
Libertad is a non-interfering, observant
and quiet documentary. It is also a
estrada, omar dıdıno, javıer dıdıno
poetic situation story about the working
Yapımcı Producer: hugo alberto alonso
class and nature. In this documentary
Dünya Hakları World Sales: 4l
Alonso films a day in the life of Misael
▪ Lisandro Alonso’nun ilk filmi Özgürlük, Saavedra, an immigrant woodsman,
and uses the audio and visual nature
benzerlerine pek alışık olmadığımız
türden, müdahalesiz, gözlemci ve sakin of his surroundings extensively. La
Libertad is a simple yet elaborate
bir belgesel. Aynı zamanda işçi sınıfına
ve doğaya dair şiirsel bir durum öyküsü. meditation that questions the notion of
Alonso, belgeselinde göçmen bir oduncu “liberty” through a laborer.
olan Misael Saavedra’nın sıradan bir
juan montecchıa Oyuncular Cast: mısael
saavedra, humberto estrada, rafael

226

yüz yıllık acı
hundred years of paın

yüz yıllık acı
hundred years of paın

sessizliğin mirası
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homo polıtıcus

TURKEY, THE LEGACY OF
SILENCE
L’HÉRITAGE DU SILENCE

a2 12 Pz. Su. 19.00 | im 16 Pe. Th. 16.00
b 17 Cu. Fr. 21.30

a2 12 Pz. Su. 19.00 | im 16 Pe. Th. 16.00
türkiye turkey / 2014 / HDCAM / Renkli

b 17 Cu. Fr. 21.30

Colour / 20’ / Almanca; İngilizce ve Türkçe
fransa france / 2015 / BluRay / Renkli
Colour / 52’ / Türkçe, Fransızca; İngilizce
ve Türkçe altyazılı Turkish, French;
English & Turkish s.t.
Yönetmen Director: guıllaume clere,
anna benjamın
Senaryo Screenplay: anna benjamın,

altyazılı German; English & Turkish s.t.

yüzyıllık bir sessizliğin ardından, tarih
açığa çıkıyor. Bu belgeselde Armen,
Doğukan, Yaşar ve Nazlı, atalarının izini
sürüyor, Hıristiyanlığı seçiyor, Ermenice
öğreniyorlar. Bu süreçte araştırıyor,
öğreniyor, sorguluyor, öfkeleniyor ve ümit
ediyorlar…

guıllaume clere Görüntü Yön. Director
of Photography: guıllaume clere Kurgu
Editing: odıle bonnıs Yapımcı Producer:
ségolène fossard Yapım Production Co.:
ab productıons Dünya Hakları World
Sales: ab productıons Kaynak Print source:
découpages

▪ Armen, Doğukan, Yaşar ve Nazlı,
Türk ve Kürtler. Fakat hiç beklemedikleri
bir şey hayatlarını değiştiriyor: Armen,
Doğukan, Yaşar ve Nazlı aynı zamanda
Ermeni. Anne-babaları, büyükannebüyükbabaları 1915 katliamlarından
sağ kurtulmuşlar. Türk veya Kürt
ailelerin yanında asimile olmuş, hayatta
kalabilmek için İslam’ı seçmişler. O
günden bu yana sırları gizli kalmışken

▪ Armen, Doğukan, Yaşar and Nazlı are
Turks and Kurds. However a surprising
discovery drastically changed their
lives: they are also Armenian. Their
parents and grandparents survived
the massacres of 1915. They were all
assimilated in Turkish and Kurdish
families and converted to Islam to
save their lives. Since then, the secret
has been kept. After a century of
silence, History is reappearing. In
this documentary, Armen, Doğukan,
Yaşar and Nazlı go in search of
their ancestors, are converting to
Christianity, learn Armenian... In this
quest, they search, question, get angry,
hope...

Yönetmen Director: hacı orman

karşısında ahlakın nasıl da naif ve çaresiz
kaldığını gösteriyor.” – Hacı Orman

Senaryo Screenplay: hacı orman Görüntü Yön.
Director of Photography: deniz eyüboğlu

▪ Johannes Lepsius is an influential

theologian, who acts on behalf of
German missionaries. In order to
stop the Ottoman “deportation” policy
mehmet yılmaz Yapımcı Producer: songül
regarding Armenians; he visits Enver
özbakır Yapım Production Co.: praksis film
Pasha, the most powerful general
Dünya Hakları World Sales: praksis film
of Turkey. Halfway through their
▪ Johannes Lepsius, Alman misyonerleri meeting, the atmosphere changes and
a philosophical, intellectual wordy
adına faaliyet gösteren nüfuz sahibi
warfare, which sometimes feels like
bir teologdur. Osmanlı’nın Ermenilere
chess and sometimes a boxing match,
yönelik tehcir siyasetini durdurmak
ensues. “Homo Politicus is the first
için Enver Paşa’nın İstanbul’daki
fiction film produced in Turkey about
karargâhına gider. Görüşmelerinin
the Armenian Genocide. By focusing
ortasına gelindiğinde atmosfer değişir;
on the destroying nature of politics
sahneyi bazen bir satranç, bazen de bir
boks maçına benzeyen felsefi, entelektüel through the tense dialogues of two
bir söz düellosu kuşatır. “Homo Politicus powerful men–one a militarist and
Türkiye’de Ermeni soykırımını doğrudan the other a humanist, a soldier and a
theologian, one from the East and the
konu edinen ilk kurmaca çalışma. Film,
biri Doğulu öbürü Batılı, biri asker öbürü other from the West–Homo Politicus
displays that humanism against
teolog, biri militarist öbürü hümanist
nationality and morals against politics
iki güç sahibi adamın gerilim yüklü
are quite naive and desperate .”
diyalogları üzerinden politikanın tahrip
edici doğasına odaklanarak, milliyetçilik – Hacı Orman
karşısında hümanizmanın, politika
aydın Kurgu Editing: sedat yılmaz, inci

ünal Oyuncular Cast: peter von strombeck,

16 Nisan Perşembe günü, saat 17.30’da İstanbul Modern Sinema’da “Yüzyıllık Acı”
başlıklı bir söyleşi düzenlenecektir. Katılımcıların adı daha sonra duyurulacaktır.
A panel discussion will be made on 16 April at 17.30 at İstanbul Modern Cinema titled
“Hundred Years of Pain”. The panellists will be announced in due time on our website.

SİNEMATEK ve onat kutlar
CINEMATHEQUE and onat kutlar

2015, Türk Sinematek Derneği’nin
kuruluşunun 50, hem Sinematek Derneği’nin
hem de İstanbul Film Festivali’nin kurucuları
arasında yer alan Onat Kutlar’ın aramızdan
ayrılışının ise 20. yılı. İstanbul Film Festivali,
Türkiye’de sinema sanatının gelişiminde
büyük rol oynayan Sinematek ve Onat Kutlar
anısına, Onat Kutlar’ın en sevdiği yönetmen
olarak bilinen Luchino Visconti’nin
Il Gattopardo / Leopar filmini ve Sinematek’in
dergisi Yeni Sinema’da yayımlanan “Visconti
ya da Bir Uzaklığın Tarihi” başlıklı yazısını bir
kez daha sinemaseverlerle buluşturuyor.
2015 is both the 50th anniversary of the
establishment of the Cinematheque and
the 20th anniversary of the death of Onat
Kutlar, co-founder of the Istanbul Film
Festival. The festival, in memoriam Onat
Kutlar and Cinematheque both of which
have contributed largely to the development
of the art of film in Turkey, will be screening
Il gattopardo / The Leopard by Luchino
Visconti–Kutlar’s favourite director–and
presents his article titled “Visconti or the
History of A Distance” published in the
Cinematheque periodical “Yeni Sinema”.
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Visconti ya da bir uzaklığın tarihi
Durgun su yüzündeki küçük
çevrintilerden birinde bir saman
çöpüne binmiş küçük yabancıya
bakıyorsunuz yakından. Çırpınan,
direnen, salını ters tarafa doğru
yüzdürmek için uğraşan yaratığın
iç dünyasını düşünüyorsunuz.
Korkularını arıyorsunuz. Neden burada
durduğunu ya da nereye gideceğini
düşünüyorsunuz. Acaba burada mı
doğdu? Kıyıdaki hangi otun dallarına
tutunup çıkacak karaya? Ya buraya nereden gelmiş? Biraz uzaklaşıp bakınız
yabancınıza. Bir ırmak kıyısı burası. Ağaçlar girdi çevrenize. Ve kıyıya samanlar
savuran çocuklar. Küçük çevrintilerle dolu ama durgun görünen su akıp gidiyor.
Uzaklardan, dar boğazlardan kütükler sürüklemiş akıntılar. Daha tepelere çıkınız.
Nerelerden gelmiş olabilir yabancı? Suları yıllarca biriktiren bentlerden birinde
nasıl bir çocukluk geçirdi? Dikkatle, uzun uzun, değişik mevsimler boyunca
bakınız. İşte zamanın derin ırmağı da yatağını sizinkiyle birleştirdi. Anıların altın
yapraklarıyla acıların çürümüş yosunlarını, ölümün dilsiz balıklarıyla sevişmenin
kaygan istiridyelerini, çatışmaların hep bir yöne dönük örgüleriyle bilimin mısır
sayfalarını, eski savaşların bayraklarıyla ayaklanmaların bildiri kuşlarını, atlasın aylı
göğüsleri saran hışırtılarını, kanı, ölümü ve cellât baltasını, altın paraların çirkin
tuğra yüzlerini, yanık kentlerin külünü, uygarlıkların mermer derisine yazılmış
düşüncenin uzun şiirini ve tarihin üç çatallı mızrağını getirip, bugünün bir boksör
yüzü kadar ütüsüz ve kanlı denizine kavuşturan o büyük ırmağı da görüyorsunuz.
Şimdi yaklaşınız yeniden ırmak kıyısına. Küçük yabancıya yeniden ve çok
yakından bakınız. Yüzünün, kafanızdaki bütün görüntülerin ışığıyla aydınlandığını
göreceksiniz. İnsanlar arasından bir insan bu. Yerleştirin onu kafanızdaki perspektife.
Akıp giden ırmakların ve geniş yeryüzünün ortasındaki gerçek yerini bulacaksınız.
Geçmişini bulacaksınız kimse anlatmasa bile size. Bir “sibylle” değilsiniz, ama
geleceğini avucunuzun içi gibi ve tanrının yardımı olmaksızın okuyabileceksiniz.
I.
Onun saman çöpünün üstündeki serüveni, en azından sizinki kadar anlam
kazanacak. Çünkü bir yaşantı süresi ona ve çevresine uzaktan, dağın ırmağı gören
tepelerinden bakabildiniz. Nice yakınında da olsanız insanların ve her şeyin,
uzaklığı içinizde taşıyorsunuz.
Şimdi bu yüzde gördüklerinizi anlatınız. Ağır ağır, sözlerinizin hakkını vererek,
tadını bularak şiirin ve nutuklar çektirmeksizin kimseye, anlatınız. Sesinizde yüzün
küçük çizgileri, kıyının yalın tasvirleri, günlük serüvenleri insanınızın, bir rönesans
madrigal’inin altoları, tenorları ve sopranoları gibi birbirine hazla sarılacak.
Anlatınız acılarını, sevinçlerini, buluşmalarını, kavgalarını... Bütün o bilinen şeyleri.
Araya olağanüstü tutkularını da katınız, sızlayan sesleri de girsin Venosa Prensi’nin.
Sonra Acitrezza’nın balıkçılarını, bin yıllık güneşini Sicilya’nın, Ancona’yı ve Pô
çukurunu, Venedik’te rüzgârın savurduğu yapraklarla dolu kanal kıyılarını ve Kontes
Livia Serpieri’yi, klavsen taneleriyle yağan karı, sessiz dolaşan gece itlerini, şiddetin
ve güvensizliğin güzelim insan yüzlerini tuzla buz ettiği Milano sokaklarının
uğultusunu, Palermo saraylarının kristal çınlayışını, ipek hışırtısını solan çiçeklerin,
Bel Canto’ya karışan caz çığlıklarını, av ve savaş borularını, kırımların ve yıkıntıların
büyük freskinin ağıtlar arasında yapraklanışını, derin çatırtılarını göçüp giden
Volterra’nın ve yokluğun herşeye trajik bir anı değeri kazandıran sessizliğini
duyarak anlatın. Neyi anlatırsanız anlatın, bütün bu sesler yankılar bulacak yalın
türkünüzde. İşte, anlattığınız uzaklığın tarihidir.
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II.
Garip diliyle bir Sicilyalı, Acitrezza’daki balıkçılar arasından bir balıkçının,
yaşlı Ntoni’nin öyküsünü anlatıyor. Sesinde halk ozanlarının lirik tadı. Ntoni
Malavoglia’nın denizde ölen oğlunu, bıraktığı beş çocuğu, batan kayığını,
torunlarını savaşlarda, hoyrat ellerde birer birer yitirişini, ayakta durmak için
korkunç çabasını ve yenilgisini dile getiriyor; I Malavoglia. La Terra Trema’da
her şey değişmiş. Yaşlı Ntoni, silik, gölgede biri. Genç bir yüz götürüyor bütün
öyküyü: Oğul Ntoni Valastro. Düşünceli, sevecen bir yüz. O da balıkçılar
arasından bir balıkçı. Ama yaşantısı her adımda bir şeyler öğretiyor ona. Ve
yalnız değil. Şafaktır. Catania bölgesinde bir küçük balıkçı kasabası. Sandallar
balıktan dönüyor... Kıyıda sırtlanlar gibi bekleşen toptancılar. Çarşaf gibi İtalyan
paralarının, üzerinde en küçük sayılar yazılı olanlarıyla toplayıp gidiyorlar bütün
balıkları. Ve açıktan denizi kazıyan büyük balıkçı motorlarını kinle süzen yoksul,
güçsüz balıkçılar arasında Ntoni. Mutsuzluklarında yalnız değil balıkçılar.
Caltanisetta karakolunun önünde gösteri yapan yüzlerce maden işçisi kendilerini
işten kovan patronu istiyorlar. Ve otuz yaşlarında, maden yanığı yüzlü bir genç
adam, Cataldo, alınyazısını değiştirmeye savaşıyor. Bir sabah, sevgilisi Angela
ile tutsak sevgilerini düşünürken ansızın bir el silah sesi uzak vadiden. Bu,
toprak baronlarının emrindeki Mafia’ya karşı köylülerin ilk işaret fişeğidir. Köylü
Sarrazin, işçi Cataldo ve balıkçı Antonio tek tek yaşama koşullarını değiştirmeye
savaşıyorlar. Bu ayrı kalelerdeki savaşlar, hepsi birleşinceye kadar yenilgilerle
yaralanacaktır.
Uzaklığın genç tarihçisi Milanolu Luchino Visconti, Verga’nın romanından
hareketle anlatmayı düşündüğü bu uzun öykünün ancak bir bölümünü çevirebildi.
Aylarca Sicilya’nın küçük balıkçı kasabasında oturdu. Siz, ırmak kıyısındaki küçük
yabancıyı tanımak için neler yaptıysanız, o da balıkçı Antonio ve ailesini tanımak
için aynı şeyleri yaptı. Eski tarihçilerin, toplumbilimcilerin yollarını izledi. Her
sahneden önce sordu kişilerine: “Böyle bir durumda, günlük yaşantınız sırasında
ne yapardınız? Neler söylerdiniz?” Ağır, dikkatli, şiirsel görüntülerle çizdi bütün
kişilerini perdenin ak kâğıdına. Milano Dükü’nün oğlu Luchino, balıkçıların kaba
saba yaşantılarındaki bütün güzellikleri buldu. La Terra Trema’nın görüntüleri,
sinema tarihinin en güzel görüntüleri arasında yer aldı. Bu fotoğraflarda Paisa’nın
gerçeğe uysun diye aktüalite filmleri tadında verilmiş görüntülerinin yapaylığı
değil; Leonardo’nun, üzerinde yüzlerce yıl uğraşılmış duygusunu veren, uzak
yamaçların kayalıkları ve ırmaklarıyla birlikte uzak zamanların yaşantılarını
da biriktiren koyulaşmış resimlerinin derinliği var. Bir “sinematek”in karanlık
salonunda, Paul Strand ile Fred Zinnemann’ın ölümsüz filmleri Alvarado
İsyancıları’nı seyrederken, heyecandan sakalları titreyen bir doğulu heykelciyi
gözlemiştim. Yer Sarsılıyor’da derinden sarsılmayan bir yürek düşünmek güçtür.
Ama var böyle yürekler. Yapımcılar, daha film çevrilirken işi baltaladılar. Eser
tamamlandıktan sonra 1952’de Franco-London Film, Yer Sarsılıyor’un yarısını
kesti. 102 dakikaya indi üç saatlik film. Konuşmalardaki Sicilya ağzı değiştirildi.
Visconti’nin “yoksullar dili” dediği “Sicilya dili” tutuldu ama görüntülerin dili
tutulamadı. Yer hâlâ sarsılıyor.
III.
Çiğ güneşin ve yırtık borazanların parçaladığı Sicilya göğünün uyuklayan, gölgeli
ve daracık kapısından, Il Gattopardo için baştan aşağı onarılan Donnafugata
Kilisesi’ne girdiğinizde, duvarlara orgun tozlu seslerini yüzlerce yıldır dinleyen
ölü ermiş heykelleri gibi yaslanmış bir sıra donuk yüz göreceksiniz. Yanaklarından
fışkıran yeleleri, kocaman kafası, iri elleri ve hem güçlü hem düşünceli bakışlarıyla
Salina Prensi Don Fabrizio; yüreğinin daracık sorularını küçük ve sevimsiz yüzünde
saklamaya çalışan Prenses Maria Stella; Garibaldi baldırı çıplaklarıyla omuz omuza
ve geleceğin ünü, zenginlikleri, egemenliği için savaşırken yaralanan yüzündeki
alaycı ve bencil anlatımı bir kara bantla kapamış ayartıcı yeğen Tancredi Falconeri;
evcil kuşlar gibi sarayların kafesinde sıçrayıp durmaktan yorgun ve utangaç kızları
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Prens Fabrizio’nun: Carolina, Concetta, Caterina; güzel giysilerinin kuyruklarını
gururlu penguenler gibi savurarak dolaşan büyük oğullar: Paolo ve Francesco
Paoio; sonra küçük çocuklar, mürebbiyeler ve öbürleri...
Ölümün sessiz külleriyle örtülen bu yüzler, Palermo saraylarına inen akşamla
birlikte sonsuz renkli ama ömürsüz bir çiçek gibi son kez açılacaklar ve tanyeri
ağarırken artık sonsuza kadar kapanacaklardır. Ağır ağır ölür sınıflar.
Leopar’da ölmekte olan Prens Fabrizio di Salina değildir. Risorgimento’nun kanlı,
dizgi yanlışlarıyla dolu sayfalarına, Limoges porseleninden yapılmış ve üzerine
altın yaldızlarla leopar, kaplan armaları işlenmiş zarif tabutlara gömülen soylular
sınıfıdır. Ve her ölüm gibi geriye çevrilmesi imkânsız bir süreçtir bu. Bu ağır,
anlamlı ve karışık ölümü kavrayabilmek için tarih okumak yeterli değil. Arkadan
gelen kentsoyluların, aç ve kurnaz çekirgeler gibi bütün renklerini, yapraklarını,
canlı tenini kemirip yalnızca kuru iskeletini bıraktıkları bu çağı yaşantı katına
ulaştırabilecek gücü olmalı sanatçının. Romandan bir sabahı anımsıyorum. Prens,
karısı ve çocuklarıyla kahvaltı masasındadır. Romanın yazarı Kont Giuseppe
Tomasi di Lampedusa bu kahvaltıyı uzun çocukluk yıllarının binlerce sabahından
birini yeniden yaşıyormuş gibi canlı, eksiksiz anlatır: çayın kokusunu, armalarla
süslü porselen fincanları, ağır perdelerden süzülen gün ışığını, prensin tırnaklarını
gizlemiş kocaman leopar patileriyle sofra halkına takılışını. Sonra filmden bir
ikindi. Donnafugata Sarayı’nın konuklar köşkünde, terk edilmiş, tozlu ve aydınlık
salonlardan biri. Magrip menekşesi renginde açık mor giysileriyle Tunuslu Claudia
Cardinale’nin (yani Angelica) tenine vuran sarı ikindi güneşi sarayın derin avlusuna
gölgeler bırakıyor. İki sevgili, bir an eğilip avluya bakarlar. Kumrular ve elinde
çantasıyla geçer kralın temsilcisi Aymon Chevalley. Bu bir an’dır. Günün uzun yayını
ufacık çevrintilerle kuran binlerce küçük an’dan biri.
Yaşantının dolgun kanı vurmadıkça görüntülerde, uzaklık da bir işe yaramaz
olur. Sabahın ve akşamüstünün karmaşık diyalektiğidir Leopar. Madrigal’in
yerini “fugue” almıştır. Doğan güneşle ölen gün kovalar durur birbirini. Kimi
zaman öylesine karışır ki, yaşayan’la ölen, sabaha karşı’nın sokakları bir akşam
alacakaranlığı gibi buruşur, koyulaşır. Canlı sabah duası, hemen ardından bahçeye
genç bir ölü getirir. İkindinin solan duvarlarının arkasında doğmakta olan bir
sınıfın töreleri belirir. Uzun bir zincirlemedir Leopar. Salina Prensi’nin ve çevresinin
gürültüsüzce ölen yüzü üstüne Tancredi’nin yeni apoletleri ve Don Calogero’nun
kötü traş edilmiş yanakları biner. Lampedusa’nın romanı, okuyanlarda Proust’la
Stendhal karışımı bir izlenim bırakır. Balonun kişileri, Swann’ın Odette’i görmek
için sık sık fırsatlar yaratıp katıldığı kabul törenlerini, danslı toplantıları hatırlatır.
Stendhal’in aydınlık havası, İtalya öykülerinde alttan alta sürüp giden sıcaklık
romanı da sarar. Film, romandaki bireysel evrene, Lampedusa’nın deyimiyle “O
yıllarda Almanya’da toplum ve ekonomi üzerine garip düşünceler ileri süren sakallı
Yahudi”nin sert, eleştirici ve toplumcu yöntemini sokar. Ama romansı anlatım
yitirmez. Yapı dramatik olmaktan çok “anlatıcı”dır.
Ve büyük bir fresktir Leopar. Palermo sokaklarının bayraklar, barut dumanları,
ağlayan kadınlarla dolu sonsuz yıkıntıları önünde düşünen bir insanı çizer: “Nedir
değişen?” Karşılık, sanırım bir başka tablodadır. Gittikçe yozlaşan ve renklerini
yitiren balo’da, çiş kapları ve terli yüzlerle dolu bir salonun yanı başında bir
duvarı çok uzaklara, düşüncenin belirsiz yargılarına götüren Greuze’ün tablosu:
“Doğru’nun ölümü”. Değişen, prensin ve onun katının durumudur. Filmin her
görüntüsü bu tarih sürecini, unutulmaz renklerle anlatır bize. İncelikle yazılmıştır
bu tarih. Sabah gün doğarken, göğün lacivert atlası külrengi bir beze dönüşünce,
uzaklardan silah sesleri duyulur. Bir an döner bakar yorgun prens. Onun sezdiği,
bizim bildiğimizdir. Kavga sürüyor, sürecek. Değişen bir şey yok, çünkü her şey
değişiyor.
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IV.
“Vaghe Stelle deli’ Orsa, io non credea
Tornare ancor per uso a contemplarvi
Sul paterno giardino scintillanti,
E ragionar con voi dalle finestre
Di questo albergo ove abitai fanciullo,
E delle gioie mie vidi la fine.”
Toplumların düşleri geleceğe dönüktür.
Tek tek insanlar görebilir ancak
çocukluk düşlerini. “Pleb”lerin altın
kadehleri artık boşalmıştır. Ama kayan
Roma ve Etrüsk yıkıntılarının dibinde,
bir şatosunda Volterra’nın, Elektra hâlâ acı bir şarabın önünde düşünmektedir.
Bir “yokluk düşüncesi”dir onunki. Kim düşleyebilir artık yokluğu düşünmeksizin,
baba evinin soluk yıldızlarını yeniden görmeyi? Her şey kaymakta, yıkılmakta,
çökmektedir. Sonsuz bir hızla kayar onu eski toprağına bağlayan her şey. Anne
bunaltılar içinde, baba ölmüş, kardeş umarsız bir tutkunun dehlizlerinde
boğulmaktadır. Film, bu gürültüler arasında nasılsa kalmış “küçük bir oda müziği
parçası”dır. Tıpkı Proust’un Swann’ın Aşkı’nda dokunup geçtiği o “müzik cümlesi”
gibi. Mme. Verdurin’Ierin evinde, küçük piyanist çalmaya başlar başlamaz, kokular
tadındaki “müzik cümlesi”.
Visconti’nin Cesar Franck’ı seçmesi boşuna değil. Burada, tıpkı filmdeki çarpıcı
“zoom”lar gibi birden uzaklaşır Visconti. Yakub’un, Musa’nın ve İbrahim’in oğulları
uzun sakallarını, güçlü pazılarını yitirdiler ama hâlâ bütün yeryüzünde sürüyor
egemenlikleri. Etrüsk kentlerinden geçen bir İbranî, orada mekân tutmuştur. Gizli
yöntemler kullanmıştır kendini kabul ettirmek için, her yabancı gibi. Sonunda
Siegfried’in torunlarından bir deli yok etmiştir onu. Ama varlığı bütün film boyunca
karısı, oğlu ve kızı üzerinde duyulur.
Bir ten duyarlığını anlatır Vaghe Stelle. Loş sarnıcın dibinde çocukluk günleri gibi
parlak iki su birikintisi ağır ağır akarlar birbirlerine. Bir Etrüsk heykeli kadar güzel
Sandra’nın teni giysilerinin yapraklarla örülü çitlerini aşınca, öbürü, ona en yakın
olanı, merdiveni dolanan sarmaşıklar gibi sarılır. Gizli ve kesintisiz bir sevinçtir
bu. Suçluluğun karanlık köşelerine kadar uzanır. Sonu... Elbette yokluk. Gittikçe
köpeksi, zavallı, ikiyüzlü biri olur Gianni. Aradığı bir şey vardı. Sonunda bulantı,
sürüngen, pis bir ölüm buldu.
“Kammerspiele”den yararlandım diyor Visconti. Filmi, kendi odasında seyretmek
için yapmış gibidir. Visconti’nin filmografisi, tepelerden ırmak kıyısındaki yabancıya
doğru uzun bir yolculuktur. Acitrezza balıkçılarından bir kentlinin iç evrenine doğru.
Dışındaki dünyadan yola çıkıp kendi yüreğindeki çelişmelere, sorunlara yaklaşıyor.
Siz de iyice yaklaşınız bütün bunlardan sonra kıyıdaki yabancıya. Sanırım tanıdık
biridir: İnsanlar arasından bir insan. Luchino Visconti adında biri. Şu sıralarda
Camus’nün yabancısına bakıyor.
Onat Kutlar
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Visconti or the history of a distance
You are looking at, from up close, to
the small stranger riding a stalk of
hay in one of the small whirlpools
that have formed on the surface of
the calm body of water. You imagine
the inner world of the creature
struggling, resisting, striving to sail
its raft against the current. You seek
its fears. You think why it is there,
or where it will go. Was it born here?
To the branches of which weed will
it cling to make land? Or, from whence has it come here? Pull away a little from
your creature, and take another look. This is the shore of a river. Trees have now
entered your frame. And children flinging hay onto the shore. The surface of the
water is covered with small whirlpools, but it appears calm, and flows quietly on.
From far away, the currents have dragged logs down through narrow straits. Go
even higher, up onto the hills. From whence could the stranger have come from?
What kind of a childhood did he spend in one of the reservoirs that hold water
for years? Keep looking, carefully, at length, through different seasons. See, now
the deep river of time has joined its bed with yours. Now you also see the grand
river that brings the golden leaves of memories and rotten seaweed of pains, the
mute fish of death and the slippery oysters of lovemaking, the lattice of clashes
that always follow the one and same direction, and the corn pages of science, the
flags of ancient wars and the messenger birds of insurrections, the rustle of satin
that wraps moonlit breasts, blood, death and the executioner’s axe, the ugly side
of golden coins featuring a seal, the ashes of burnt-down cities, the long poem of
thought inscribed on the marble skin of civilisations and the triple-pronged fork
of history, and the river flows it all in to meet with the bloody sea of the present
day, as unironed as a boxer’s face.
Now approach once again the shore of the river. Look again to the small stranger,
come up very close. You will see its face light up with the illumination of all the
images in your head. It is a human being among humans. Place him in the vista
in your mind. You will find its true place in the middle of rivers flowing away
and the broad earth. You will find his past, even if no one tells you his story. You
are not a “sibyl” but you will find you can read the future as if it were the palm of
your hand, and with no help from God.
I.
His adventure atop the stalk of hay will gain at least as much meaning as your
own. Because you managed to look at him and his environment from the hills of
the mountain overlooking the river for the period of a lifetime. Although you are
quite close to people and everything, you carry distance within you.
Now describe what you see on this face. Slowly, making your words count,
savouring the poetry and without forcing anyone to sermonize, describe. In your
voice, the small lines of the face, the plain depictions of the shore, the everyday
adventures of your human being will clasp each other with pleasure like the
altos, tenors and sopranos of a Renaissance madrigal. Describe his pains, joys,
encounters, and fights… All that familiar stuff. Throw in his extraordinary
passions, may the whimpering of the Prince of Venosa cut in. Then, feel it
all as you describe the fishermen of Aci Trezza, the millennial sun of Sicily,
Ancona and the Po Valley, the shores of the canals of Venice full of leaves blown
in by the wind and Countess Livia Serpieri, snow falling to the sound of the
harpsichord, night hounds wandering silently, the murmur of the streets of
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Milan where violence and insecurity have shattered those beautiful human faces
to smithereens, the crystal tingle of Palermo palaces, the silken rustle of fading
flowers, jazz screams melding in with Bel Canto, the hunting horns and the pipes
of war, the great fresco of massacres and ruins coming into leaf amidst laments,
the deep crunch of Volterra as it withers away, and the silence of absence that
adds a tragic significance of memory to everything. Whatever you describe, all
these voices will echo in your plain song.
And so, what you have just described is the history of distance.
II.
A Sicilian, in his extraordinary language, tells the story of a fisherman among
fishermen in Aci Trezza, the story of old ‘Ntoni. The lyric taste of folk poets
permeates his voice. I Malavoglia tells the story of ‘Ntoni Malavoglia’s son who
died at sea, the five children he left behind, his sunken boat, and how he lost his
grandchildren, one by one, at wars and in vulgar hands, his formidable effort to
remain standing, and his defeat. In La Terra Trema, however, everything changes.
The old ‘Ntoni is a meek man, a man who lives in shadows. A young face drives
the entire story: His son, ‘Ntoni Valastro. A contemplative, affectionate face. He,
too, is a fisherman among fishermen. But his experience teaches him something
new at every step. And he is not alone. Dawn breaks. A small fisherman’s town
in the Catania region. Fishing boats returning… Wholesalers waiting along the
shore like packs of hyenas. They collect all the fish in return of Italian banknotes
as broad as sheets, those with the smallest figures on them. And ‘Ntoni, among
the poor, weak fishermen who resentfully scan the large trawlers that strip the
sea bed in the open. The fishermen are not alone in their misery. Hundreds of
miners demonstrating in front of the Caltanisetta police station demand the boss
that has fired them. And a young man in his thirties, the skin on his face tanned
dark in the pits, Cataldo, fights to change his fate. One morning, as they think
about their captive love with his lover Angela, suddenly, a single gunshot is heard
from the distant valley. This is the first signal for the villagers rising up against
the Mafia, who serve the landowners. Villager Sarrazin, miner Cataldo and
fisherman Antonio, each of them on their own, fight to change their conditions
of living. These struggles fought on separate fronts will be wounded with defeats
until they unite.
Luchino Visconti of Milan, the young historian of distance, could translate
only a part of this long tale he thought of telling based on Verga’s novel. For
months, he lived in a small fisherman’s town in Sicily. Whatever you did to get
to know the small stranger on the river shore, he did the same to get to know
fisherman Antonio and his family. He followed the methods of old historians
and sociologists. Before each scene, he asked his people: “What would you do
under such circumstances in your everyday life? What would you say?” He
depicted all his characters with slow, attentive, poetic images upon the white
sheet of the silver screen. Luchino, the son of the Duke of Modrone, found
all that is beautiful in the rough lives of fishermen. The images of La Terra
Trema took their place among the most beautiful in film history. These images
possess not the artificiality of the images of Paisa conveyed in the style of
newsreel films so they blend with reality; but the depth of Leonardo’s darkened
paintings that accumulate the lives of distant times along with the rocks and
rivers of distant hillsides that leave the impression that they have been laboured
over for centuries. I once observed an Eastern sculptor in the dark room of a
“cinèmathéque”, his beard shimmering with excitement as he watched Paul
Strand and Fred Zinnemann’s immortal film Redes. It is difficult to imagine
a heart that does not tremble deeply when watching La Terra Trema. But such
hearts do exist. The producers sabotaged the film while it was still in production.
When it was completed in 1952, Franco-London Film cut half of La Terra Trema.
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The three-hour film was reduced to 102 minutes. The Sicilian dialect used
in dialogues was changed. The “Sicilian language” Visconti described as “the
language of the poor” was held back, but not the language of images. The earth
still trembles.
III.
When you enter the Donnafugata Church, renovated from stem to stern for
Il Gattopardo (The Leopard) through the shady and narrow gate of the sleepy
Sicilian sky splintered by the raw sun and ripping trumpets, you will see a row
of pale faces leaned against the walls like statues of dead saints listening to the
dusty sounds of the organ for centuries. Don Fabrizio, the Prince of Salina, with
his mane flushing out from below his cheeks, his gigantic head, huge hands, and
both powerful and thoughtful gaze; Princess Maria Stella, trying to conceal the
exceedingly narrow questions of her heart within her small and unpleasant face;
nephew Tancredi Falconeri, the seducer who covers the sarcastic and selfish look
on his face with a black strap, injured while fighting shoulder to shoulder with
the Garibaldi vagabonds for the fame, wealth and dominance of the future; and
the shy daughters of Prince Fabrizio, tired of darting around like domesticated
birds in the palace that is their cage: Carolina, Concetta, Caterina; and the elder
sons, who stroll around waving the tail ends of their beautiful clothes around like
pompous penguins: Paolo and Francesco Paoio; and then the younger children,
the governesses and the others…
These faces, covered in the silent ashes of death, will blossom for one last time
like an infinitely coloured but lifeless flower as evening descends on Palermo
palaces, and as dawn breaks they will close forever. Social classes die slowly.
It is not Prince Fabrizio di Salina who is dying in The Leopard. It is the class of
aristocracy, buried in the misprint-strewn bloody pages of the Risorgimento,
in elegant coffins made of Limoges porcelain, embroidered in golden leaf
with arms of coats featuring leopards and tigers. And like every death, it is an
irreversible process. Reading history will prove insufficient to comprehend this
slow, meaningful and complex death. The artist must possess the power to elevate
this era to the level of experience, an era when the bourgeois that will follow in
their wake gnaws into all the colours, leaves and living flesh and leaves only a dry
skeleton behind. I recall a morning from the novel. The prince is at the breakfast
table with his wife and children. The author of the novel, Count Giuseppe Tomasi
di Lampedusa describes this breakfast in a vivid, exhaustive manner, as if he
were reliving one of the thousands of mornings of his long years of childhood:
the smell of the tea, the porcelain cups embroidered with coats of arms, day light
filtering through the heavy curtains, the prince pulling the leg of those present
at the table with his huge leopard paws concealing his fingernails. Then a midafternoon from the film. In the guests’ kiosk of the Donnafugata Palace, an
abandoned, dusty and luminous hall. The yellow mid-afternoon sun reflecting
upon the skin of Tunisian Claudia Cardinale (or, Angelica) in her light purple
clothes, the colour of African violets, casts shadows on the deep courtyard of the
palace. Two lovers, for a moment, lean over and look out at the courtyard. Doves,
and the representative of the king, Cavalier Chevalley passes by with his briefcase
in hand. This, is a moment. One among thousands of small moments that form
the long arc of the day with tiny vortexes.
When the plump blood of experience is not reflected in images, distance no
longer serves a purpose. The Leopard is the complex dialectics of morning and
mid-afternoon. The madrigal has been replaced by the “fugue”. The rising sun
and the dying day keep chasing each other. At times, they mingle to such an
extent that, the living and the dying, and the streets of the small hours wrinkle
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and darken like the twilight of
evening. The lively morning prayers
immediately bring on a young corpse
to the garden. The customs of an
emergent social class appear beyond
the fading walls of mid-afternoon.
The Leopard is a long enchainment.
The noiseless death of the face of
the Prince of Salina and his milieu
is superimposed with Tancredi’s
new epaulettes and the badly shaved
cheeks of Don Calogero. Lampedusa’s
novel leaves the reader with an
impression somewhere between Proust and Stendhal. The characters at the ball
are reminiscent of the receptions and dances for which Swann frequently creates
opportunities to attend so he can see Odette. Stendhal’s radiant atmosphere, and
the warmth that permeates Italian folk stories also envelop the novel. The film, to
use Lampedusa’s words, introduces into the individual universe of the novel, the
harsh, critical and socialist method of “the bearded Jew who during those years,
in Germany, proposed bizarre ideas on society and economics”. However, the
mood of the novel is not lost. The structure is “narrative” rather than dramatic.
And The Leopard is a great fresco. It depicts a thinking man before the endless
ruins of the streets of Palermo, full of flags, gunpowder smoke, and weeping
women: “What has changed?” The answer, I guess, is in another painting.
Greuze’s painting, at a ball suffering from increasing degeneration and the loss
of its colours, beside a hall full of urinals and sweaty faces, transporting a wall to
a far, far away place, to the indistinct judgements of thought: “The Death of the
Just Man”. What has changed is the circumstances of the prince, and his milieu.
Every image of the film recounts this historical process to us with unforgettable
colours. This is a delicately written history. When, as dawn breaks, the navy blue
satin of the sky turns into an ashen cloth, gunshots are heard from afar. The tired
prince turns around to look for a moment. What he senses is what we know.
The struggle continues, and will continue. Nothing changes, because everything
changes.
IV.
“Vaghe Stelle deli’ Orsa, io non credea
Tornare ancor per uso a contemplarvi
Sul paterno giardino scintillanti,
E ragionar con voi dalle finestre
Di questo albergo ove abitai fanciullo,
E delle gioie mie vidi la fine.”
“Glimmering stars of the Great Bear,
I never thought I’d be back to see you
Shining down on my father’s garden,
Nor talk to you ever again from the windows
Of this house where I spent my childhood
And saw the last of my childhood vanish.”
The dreams of societies are about the future. Only individuals can dream
childhood dreams. The golden cups of “plebeians” are now empty. But at the
foot of the fading Roman and Etruscan ruins, at a castle in Volterra, Electra still
contemplates with a cup of bitter wine before her. Hers is a “thought of absence”.
Who can now dream about seeing, once again, the dim stars of a father’s home,
without thinking about absence? Everything is fading, crumbling, collapsing.
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Everything that attaches her to her old land slips away at infinite speed. The
mother depressed, the father long passed away, and the brother drowning in
the corridors of an irremediable passion. The film is a “small piece of chamber
music” that has somehow remained amidst all this noise. Just like the “musical
phrase” Proust touches upon in Swann in Love. At Mme. Verdurin’s, the
moment the little pianist begins to play, the “musical phrase” akin to the taste of
fragrances.
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leopar
IL GATTOPARDO
THE LEOPARD

It is for good reason that Visconti has chosen Cesar Franck. Here, precisely like
the striking “zoom-outs” in the film, Visconti suddenly pulls away. The sons
of Jacob, Moses and Abraham have lost their long beards and strong muscles,
but they continue to rule over the entire surface of the earth. A Hebrew passing
through Etruscan cities settles there. He uses secret methods to make himself
accepted, like any stranger. In the end, a madman, a grandchild of Siegfried
destroys him. But his presence is felt throughout the film, over his wife, son and
daughter.
Vaghe Stelle is about sensual tenderness. At the bottom of the dim cistern, two
puddles slowly flow towards each other, like childhood days. When the skin of
Sandra, as beautiful as an Etruscan statute, goes beyond the trellis of her clothes
woven with leaves, the other, the one closest to her, clings to her like ivy twisting
around a stairwell. This is secret and uninterrupted joy. It extends into the dark
corners of guilt. Its conclusion… Absence, no doubt. Gianni increasingly becomes
a cynical, pitiful, hypocritical person. There was something he sought after. In the
end he found nausea, and a creeping, filthy death.

im 9 Pe. Th. 19.00 | r 10 Cu. Fr. 16.00

italya, fransa ıtaly, france / 1963 / DCP
Renkli Colour / 186’ / İtalyanca; Türkçe altyazılı
Italian; Turkish s.t.

Yönetmen Director: luchıno vıscontı
Senaryo Screenplay: suso cecchı d’amıco, pasquale festa campanıle, enrıco medıolı,
massımo francıosa, luchıno vıscontı Özgün Yapıt Original Work: toması dı lampedusa
Görüntü Yön. Director of Photography: gıuseppe rotunno Kurgu Editing: marıo serandreı
Müzik Music: nıno rota Oyuncular Cast: burt lancaster, claudıa cardınale, alaın delon,

Visconti says he drew upon “Kammerspiele”. It is as if he made the film to watch
in his own room. Visconti’s filmography is a long journey from the hills to the
stranger on the shore of the river. From the Aci Trezza fishermen to the inner
universe of a city-dweller. He departs from the world outside to approach the
contradictions and problems in his own heart. So you, too, after all this, approach
the stranger on the shore. I believe he is someone you will recognize: A human
being among human beings. Someone called Luchino Visconti. At present, he is
looking at Camus’s Stranger.
Onat Kutlar

rına morellı, paolo stoppa, romolo vallı Yapımcı Producer: goffredo lombardo Yapım
Production Co.: tıtanus, sn pathé cınema, sgc Dünya Hakları World Sales: tıtanus Kaynak
Print Source: centro sperımentale dı cınematografıa-cıneteca nazıonale
1963 cannes altın palmiye (En İyi Yönetmen) Golden Palm (Best Director) | 1963 davıd dı
donatello ödülleri davıd dı donatello awards En İyi Yapım Best Production | 1964 italyan
ulusal sinema gazetecileri sendikası ıtalıan natıonal syndıcate of fılm journalısts En
İyi Kostüm; En İyi Yapım Best Costume; Best Production Design

▪ Etrafında dünya tamamen kabuk değiştirirken, tanıdığın ve sevdiğin herkes yeni
bir düzene uyum sağlamak üzere yoldan çekilirken elden ne gelir, ne yapılabilir?
Direnilir mi, kabullenilir mi, hem nasıl? Kinlenerek mi? Zarafetle mi? İkisi arasında bir
yaklaşımla mı? Sicilya, 1860... Arazilerinin ve ailesinin mutlak hâkimi Prens Salina,
Garibaldi’nin reformlarından ve İtalya’nın birleşmesinden endişelenmektedir. Yeğeni
Tancredi ile zengin bir tüccarın kızı olan Angelica’nın evliliği dolayısıyla ailesi de bir
dönüşüm geçirmektedir. Nihayet, şaşaalı bir baloda prens, orta sınıfın yükselişinin
kaçınılmaz olduğunu idrak eder. Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale ve Cineteca di Bologna tarafından restore edilmiş yeni kopyasından
izleyeceğimiz Leopar, hem Visconti’nin en iyi yapıtlarından hem de gelmiş geçmiş en
iyi tarih filmlerinden biri kabul ediliyor.
▪ When the world around you is changing, when you have the sense that
everything you know and love must give way to a new order, what do you do?
Fight it? Accept it? And how do you accept it? Grudgingly? Gracefully? Maybe
something in between… Sicily, 1860... Prince Salina is the undisputable power
over his land and family, aware that Garibaldi’s reforms and the unification of
Italy herald the end of his era. His family also goes through a transformation as
a result of a marriage between his nephew Tancredi and the daughter of a rich
merchant, Angelica. Finally, at a sumptuous ball, the prince realises the rise of
the middle class is inevitable. Considered as the finest of history films and one of
Visconti’s best, The Leopard will be screened from its new copy restored by Centro
Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale and Cineteca di Bologna.

ANILARINA
IN MEMORIAM

Geçen festivalden bu yana kaybettiğimiz
sinemacıların yapıtlarıyla anıldığı bu bölümde,
hem oyunculuk hem de yönetmenlikte
efsaneleşen Richard Attenborough, derin sesi
ve delici bakışlarıyla Hollywood’un en büyük
oyuncularından Lauren Bacall, belgeselleriyle
dünyayı sarsan yönetmen Michael Glawogger, sert
adamlığa benzersiz bir sevecenlik getiren oyuncu
Bob Hoskins, Hollywood ve Broadway’in en ünlü
yönetmenlerinden Mike Nichols, yeni gerçekçiliğin
ustalarından Francesco Rosi, Hollywood’un en
saygın karakter-metot oyuncularından Eli Wallach
ve erken ölümüyle herkesi üzen Robin Williams’ın
birer filmi gösterilecek.
In memoriam legendary actor and director
Richard Attenborough; Hollywood’s greatest
actress with her husky voice and piercing looks,
Lauren Bacall; earth-shattering documentarian
Michael Glawogger, tough guy with a tenderness
Bob Hoskins, celebrated Hollywood and
Broadway director Mike Nichols, pioneer of
Italian neo-realism Francesco Rosi, Hollywood’s
finest character-method actor Eli Wallach, and
the one and only Robin Williams, all of whom
we lost since the last edition of the Festival.

242

anılarına
ın memorıam

anılarına
ın memorıam

anılarına: rıchard attenborough
ah! ne tatlı savaş
OH! WHAT A LOVELY WAR
a2 7 Sa. Tu. 21.30 | r 8 Ça. We. 16.00

ingiltere uk / 1969 / DCP / Renkli Colour
144’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.

cepheye giden bir grup gencin hikâyesini
anlatan müzikal bir film. Büyük Savaş’la
ilgili tarihe geçmiş pek çok anın yeniden
Senaryo Screenplay: len deıghton Görüntü
canlandırıldığı sahneler ve göz alıcı
Yön. Director of Photography: gerry turpın
müzikal numaralarla hızla akıp giden
Kurgu Editing: kevın connor Müzik Music:
2,5 saat boyunca, birbirinden ünlü
alfred ralston Oyuncular Cast: wendy
oyuncular da irili ufaklı rollerde peş peşe
allnut, colın farrell, john mılls, corın
redgrave, john gıelgud, laurence olıvıer, karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl hayata
veda eden Richard Attenborough’nun
vanessa redgrave, maggıe smıth, ıan
bu ilk yönetmenlik denemesi, çekildiği
holm, mıchael redgrave Yapımcı Producer:
dönemin ruh halinden açıkça etkilenmiş,
rıchard attenborough, brıan duffy, len
deıghton Yapım Production Co.: paramount görkemli bir savaş karşıtı film.
Yönetmen Director: rıchard attenborough

pıctures Dünya Hakları World Sales: park

▪ This World War I-set musical is the
story of a group of young men from the
1970 altın küre golden globe En İyi Yabancı Smith family who go to the battlefront.
A parade of famous actors in roles of all
İngilizce Film Best English-Language Foreign
sizes appear during the two and a half
Film | 1970 bafta En İyi Görüntü, En İyi
hour film in one spectacular musical
Kostüm, En İyi Ses, En İyi Sanat Yönetimi, En
İyi Yardımcı Oyuncu, Birleşmiş Milletler Ödülü set piece after another re-enacting
touchstone moments from World War
Best Cinematography, Best Costume Design,
I. The directorial debut of Richard
Best Sound Track, Best Art Direction, Best
Attenborough, who passed away last
Supporting Actor (l. olivier), UN Award
year, this is a majestic anti-war film
which brilliantly captures the spirit of
▪ Birinci Dünya Savaşı sırasında geçen
its time.
Ah! Ne Tatlı Savaş, Smith ailesinden

▪ Raymond Chandler’ın aynı adlı
romanından uyarlanan bu kara
film klasiği, çokça tartışılan hikâye
kurgusu veya Howard Hawks’un
yönetmenliğinden çok, başrolleri
paylaşan iki yıldızı ve onların arasındaki
gerçek aşk öyküsüyle tarihe geçti.
Humphrey Bogart’ın özel dedektif Philip
Marlowe’u, Lauren Bacall’un da nüfuzlu
bir ailenin kızı olan Vivian’ı canlandırdığı
filmde kumar borçları, şantaj, esrarengiz
şekilde kaybolan insanlar ve aile sırları
peş peşe eklenerek merak dolu bir
anlatıya kaynaklık ediyor. Vivian Rutledge,
geçen yıl ölen Bacall’un kariyerindeki en
seksi ve karizmatik rollerinden biri.
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▪ Adapted from a novel of the same
title by Raymond Chandler, this film
noir classic has made history more for
the real life love affair between its leads
than its much discussed plot or Howard
Hawks’ direction. Humprey Bogart
is private eye Philip Marlowe and
Lauren Bacall is Vivian, the daughter
of an influential family in this hardboiled detective story where gambling
debts, blackmail, mysteriously missing
people, and family secrets run wild
and make for an intriguing spectacle.
Vivian Rutledge is the sexiest and most
charismatic role of Lauren Bacall who
passed away last year.

anılarına: mıchael glawogger
işçinin ölümü
WORKINGMAN’S DEATH
r2 6 Pt. Mo. 13.30 | a2 18 Ct. Sa. 21.30

cırcus Kaynak Print Source: technıcolor

anılarına: lauren bacall
derin uyku
THE BIG SLEEP
r 6 Pt. Mo. 11.00 | im 11 Ct. Sa. 19.00

abd usa / 1946 / 35 mm / Siyah-Beyaz
B&W / 114’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.
max steıner Oyuncular Cast: humphrey
Yönetmen Director: howard hawks

bogart, lauren bacall, john rıdgely,

Senaryo Screenplay: wıllıam faulkner,

martha vıckers Yapımcı Producer: howard

leıgh brackett, jules furthman Görüntü

hawks Yapım Production Co.: warner bros.

Yön. Director of Photography: sıdney hıckox

Dünya Hakları World Sales: park cırcus

Kurgu Editing: chrıstıan nyby Müzik Music:

avusturya, almanya austrıa, germany
2005 / DCP / Renkli Colour / 122’ / Çince,
İngilizce, Almanca, Rusça; İngilizce, Türkçe

arenada geniş bir kitleye ulaşmasını
sağlayan yapıtı olarak hafızalara kazındı.
Beş farklı ülkeden işçi manzaraları sunan
bu sert film, gelişen teknolojilere rağmen
Yönetmen Director: mıchael glawogger
işçilerin zorlu çalışma koşullarında
Senaryo Screenplay: mıchael glawogger
pek bir şeyin değişmediğini belgeliyor.
Görüntü Yön. Director of Photography:
Yönetmen, seyircinin korkunç anlara
wolfgang thaler Kurgu Editing: monıka
wıllı, ılse buchelt Müzik Music: john zorn tanıklık etmesini sağlarken, inanılmaz
güçlü bir sinema duygusunu korumayı da
Yapımcı Producer: erıch lackner, mırıam
quınte, pepe danquat Yapım Production Co.: başarıyor.
altyazılı Cantonese, English, German,
Russian; English, Turkish s.t.

lotus fılm, quınte fılm Dünya Hakları World

▪ Austrian documentarian Michael
Glawogger, who passed away last year
at the ripe age of 54, has left behind
2006 beyrut beırut En İyi Belgesel Best
some interesting films. Amongst them,
Documentary | 2006 erivan Yerevan En İyi
Workingman’s Death is remembered
Belgesel Best Documentary | 2006 durban
as the film that helped Glawogger
En İyi Belgesel Best Documentary | 2006
reach a wide international audience.
san francısco En İyi Belgesel Best
This tough film, which brings
Documentary | 2006 ficco (mexıco) En İyi
worker portraits from five different
Belgesel Best Documentary | 2005 cph:dox
(kopenhag copenhagen) En İyi Belgesel Best countries, documents the fact that
despite the technological advances of
Documentary
the contemporary world, there isn’t
much that has changed in the grueling
▪ Geçtiğimiz yıl henüz 54 yaşındayken
aramızdan ayrılan Avusturyalı belgeselci work conditions. Glawogger keeps his
tremendous sense of cinema intact as
Michael Glawogger, geride birbirinden
ilginç filmler bıraktı. Bunlardan özellikle he makes the audience witness gutİşçinin Ölümü, Glawogger’ın uluslararası wrenching moments.
Sales: paul thıltges dıstrıbutıons
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anılarına: bob hoskıns

elızabeth taylor, rıchard burton, george
segal, sandy dennıs, agnes flanagan,
frank flanagan Yapımcı Producer: ernest

mona lısa

lehman Yapım Production Co.: warner
bros. Dünya Hakları World Sales: park
cırcus Kaynak Print Source: motıon pıcture

im 11 Ct. Sa. 16.00 | r 13 Pt. Mo. 11.00

artıyor ve her iki çift için de katlanılması
güç bir yüzleşme gerçekleşiyor. Dört
oyuncusunun da kusursuz performanslar
sergilediği bu başyapıt, geçtiğimiz
yıl kaybettiğimiz Nichols’ın anısına
gösteriliyor.

solutıons, uk

▪ Adapted from a stage play of the
same title by Edward Albee, Who’s
Afraid of Virginia Woolf catapulted
En İyi Görüntü, En İyi Sanat Yönetimi, En
first-time director Mike Nichols to star
İyi Kostüm Tasarım Best Actress, Best
status in Hollywood. The film, which
Cinematography, Best Art Direction, Best
caused controversy with its dialogue
Costume Design
and content at the time of its release,
is about a long argument a middle age
▪ Edward Albee’nin aynı adlı tiyatro
couple engages in using their dinner
oyunundan uyarlanan Kim Korkar Hain
guests, a young couple, as pawns.
Kurttan henüz ilk filmini yöneten Mike
Under the influence of alcohol words
Nichols’ı Hollywood’un gözde isimleri
get progressively hurtful and the
arasına sokmuştu. Çekildiği dönemde
night turns into a confrontation that
diyalogları ve içeriğiyle tartışma
is hard to bear for both couples. This
yaratan film, orta yaşlı bir çiftin evlerine
masterpiece, which is anchored by
misafirliğe gelen genç çifti kullanarak
uzun bir tartışmaya girmesini konu alıyor. impeccable performances by its four
Tartışma ilerledikçe, alkolün de etkisiyle, actors, is shown in memory of Nichols
who passed away last year.
sarf edilen sözlerin ağırlığı giderek
1967 oscar En İyi Kadın Oyuncu (e. taylor),

ingiltere uk / 1986 / 35mm / Renkli
Colour / 104’ / İngilizce; Türkçe altyazılı
English; Turkish s.t.

Mortwell’ın yanında işe girer. Gizemli, elit
bir telekız olan Simone’un şoförlüğünü
yapacaktır. Zaman içinde arkadaş olurlar
Senaryo Screenplay: neıl jordan, davıd
leland Görüntü Yön. Director of Photography: ve Simone onu küçük yaşta fuhuş yapan
Cathy’yi bulup kurtarmaya ikna eder; ama
roger pratt Kurgu Editing: lesley walker
Londra yeraltı dünyasındaki bu arayışın,
Müzik Music: mıchael kamen Oyuncular
göründüğünden daha tehlikeli olduğu
Cast: bob hoskıns, cathy tyson, robbıe
ortaya çıkar. Aşkı ve sadakati inceleyen
coltrane, mıchael caıne, clarke peters,
stilize yeni kara film Mona Lisa, unutulmaz
sammı davıs, kate hardıe Yapımcı Producer:
patrıck cassavettı, stephen woolley Yapım Hoskins’e bir de Oscar adaylığı getirmişti.
Yönetmen Director: neıl jordan

Production Co.: handmade fılms, palace

▪ Legendary Roger Ebert had said
that “Hoskins is one of the very best
new British actors, and this is a great
1986 cannes En İyi Erkek Oyuncu Best Actor
performance.” Irish auteur Neil Jordan’s
(b. hoskıns) | 1986 valladolıd En İyi Erkek
third feature film Mona Lisa follows
Oyuncu Best Actor (b. hoskıns) | 1987 altın
Hoskins as George, a small-time ex-con
küre En İyi Erkek Oyuncu Best Actor
(b. hoskıns) | 1987 bafta En İyi Erkek Oyuncu employed by crime boss Mortwell as a
driver to Simone, an enigmatic, highBest Actor (b. hoskıns)
class call girl. As George and Simone
bond a friendship, Simone persuades
▪ Efsane eleştirmen Roger Ebert bu film
için şöyle demişti: “Hoskins, Britanya’nın him to find and rescue the teenage
prostitute Cathy. But this quest proves
yeni aktörlerinin en iyilerinden; bu
to be more than dangerous in the
filmdeki performansı müthiş.” İrlandalı
London underworld. A stylised neo noir
auteur Neil Jordan’ın üçüncü uzun
study of love and loyalty, Mona Lisa has
metrajlı filmi Mona Lisa’da Hoskins’in
also brought the unforgettable Hoskins
canlandırdığı küçük işlerden sabıkalı
an Oscar nomination.
George, suç dünyasının patronlarından
pıctures Kaynak Print Source: bfı

anılarına: mıke nıchols
kim korkar hain kurttan?
WHO’S AFRAID OF VIRGINIA
WOOLF?
im 12 Pz. Su. 16.00 | r2 16 Pe. Th. 11.00

abd usa / 1966 / DCP / Siyah-Beyaz B&W
131’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;
Turkish s.t.
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lehman Özgün Yapıt Original Work: edward
albee Görüntü Yön. Director of Photography:

Yönetmen Director: mıke nıchols

haskell wexler Kurgu Editing: sam o’steen

Senaryo Screenplay: edward albee, ernest

Müzik Music: alex north Oyuncular Cast:

anılarına: francesco rosı
kentin üzerindeki eller
LE MANI SULLA CITTÀ
HANDS OVER THE CITY
r2 10 Cu. Fr. 11.00 | a2 19 Pz. Su. 19.00

italya, fransa ıtaly, france / 1963 / DCP
Siyah-Beyaz B&W / 105’ / İtalyanca;
▪ Kentin Üzerindeki Eller, belediye
meclisi seçimleri öncesinde Napoli’de
geçiyor. Politikacılar ve inşaat şirketi
sahipleri, kentsel dönüşüm adı altında,
Yönetmen Director: francesco rosı
yapılacak yeni binaları halka büyük bir
Senaryo Screenplay: francesco rosı,
hizmet gibi sunuyor; fakat rant amacıyla
raffaele la caprıa, enzo forcella Görüntü
alelacele girişilen bu proje korkunç
Yön. Director of Photography: gıannı dı
bir inşaat kazasıyla yarıda kesiliyor.
venanzo Kurgu Editing: marıo serandreı
Meclisteki muhalefet partisi üyelerinin
Müzik Music: pıero pıccıonı Oyuncular
isteğiyle, projenin hukuksuzluğunun
Cast: rod steıger, salvo randone, guıdo
araştırılması için bir komisyon kuruluyor
albertı, marcello cannavale, dante dı
pınto, alberto conocchıa Yapımcı Producer: ama yolsuzluklar bir şekilde kitabına
uydurulmuş durumda. Ocak ayında
lıonello santı Yapım Production Co.:
hayata veda eden Francesco Rosi’den, 52
galatea fılm, socıeté cınématographıque
lyre Dünya Hakları World Sales: ıntramovıes yıl sonra bugün hâlâ güncelliğini koruyan
Kaynak Print Source: csc-cıneteca nazıonale bir politik sinema başyapıtı.
İngilizce, Türkçe altyazılı Italian; English,
Turkish s.t.

1963 venedik venıce Altın Aslan Golden
Lion

▪ Hands over the City takes place
before a city council election in
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anılarına
ın memorıam

Naples. Politicians and construction
company head honchos present the
planned new buildings to the public
as an urban transformation project.
However, this hastily started project
for the sole purpose of making profits
comes to a halt due to a horrible
accident. Through the demands of the

anılarına
ın memorıam

opposition party in the parliament a
commission is set up to investigate
the unlawfulness of the project, but
the fraud is already covered up. From
Francesco Rossi, who died in January,
comes a masterpiece of political
cinema, which still retains its topicality
after 52 years.
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anılarına: robın wıllıams
can dostum
GOOD WILL HUNTING
r2 7 Sa. Tu. 11.00 | a2 8 Ça. We. 21.30

abd usa / 1997 / 35 mm / Renkli Colour
126’ / İngilizce; Türkçe altyazılı English;

anılarına: elı wallach

Turkish s.t.

iyi, kötü ve çirkin
IL BUONO, IL BRUTTO,
IL CATTIVO
THE GOOD, THE BAD AND THE
UGLY
a2 5 Pz. Su. 21.30 | r 14 Sa. Tu. 16.00

italya, ispanya, almanya ıtaly, spaın,
germany / 1966 / DCP / Renkli Colour
161’ / İtalyanca; İngilizce, Türkçe altyazılı
Italian; English, Turkish s.t.
Yönetmen Director: sergıo leone
Senaryo Screenplay: sergıo leone, agenore
ıncroccı, furıo scarpellı, lucıano
vıncenzonı Görüntü Yön. Director of

cazibesinden hiçbir şey yitirmeyen
bu Sergio Leone başyapıtı, kuşkusuz
Spagetti Western türünün de en
meşhur örneği. İyi, Kötü ve Çirkin, Ennio
Morricone’nin bestelediği unutulmaz
müziği ve sinema perdesinde daha da
heyecan verici olacak müthiş görüntü
yönetimiyle sinemaseverleri bir kez daha
büyüleyecek.

Photography: tonıno dellı collı Kurgu

▪ Three men are on the hunt for the
same treasure during the American
Civil War. These three characters,
Cast: elı wallach, clınt eastwood, lee
also mentioned in the title, are
van cleef, aldo gıuffrè, luıgı pıstıllı,
always lonesome even though they
rada rassımov, enzo petıto, claudıo
occasionally unite on the same side,
scarchıllı, john bartha, antonıo casale
and are never the ones to shy away
Yapımcı Producer: alberto grımaldı Yapım
from entrapping their rivals. This
Production Co.: produzıonı europee
Sergio Leone masterpiece has kept
assocıatı (pea), arturo gonzález
its charm throughout the years, and
produccıones cınematográfıcas, s.a,
constantın fılm produktıon Dünya Hakları it’s undoubtedly the most well-known
World Sales: park cırcus Kaynak Print Source: example of the Spaghetti Western
genre. The Good, the Bad, and the Ugly
motıon pıcture solutıons
will once again mesmerize the audience
▪ Amerikan İç Savaşı sırasında üç adam with its unforgettable score by the
legendary Ennio Morricone and its
aynı hazinenin peşine düşer. Filmin
splendid cinematography, which will be
adında da bahsi geçen bu üç karakter,
even more exciting viewing on a wide
bazen aynı saflarda birleşseler de
film theatre screen.
aslında hep yalnızdırlar ve rakiplerine
tuzak kurmaktan çekinmezler. Yıllardır
Editing: eugenıo alabıso, nıno baraglı

Müzik Music: ennıo morrıcone Oyuncular

Birkaç kez polisle de başı belaya girince,
Will’in son şansı, belki de onun içini
okuyabilecek tek kişi olan psikoloji
Senaryo Screenplay: matt damon,
profesörü oluyor. Geçmişiyle yüzleşmeyi
ben affleck Görüntü Yön. Director of
sonunda göze alan Will’in önündeki tek
Photography: jean-yves escoffıer Kurgu
engel, aslında kendisi… Deha, güven ve
Editing: pıetro scalıa Müzik Music: danny
elfman Oyuncular Cast: robın wıllıams, ben eğitim hakkında yapılmış en iyi filmlerden
biri olan Can Dostum, Robin Williams’ın
affleck, casey affleck, cole hauser, matt
en iyi performanslarından biri olarak
damon, mınnıe drıver, stellan skarsgård
anılıyor.
Yapımcı Producer: lawrence bender, chrıs
Yönetmen Director: gus van sant

moore Yapım Production Co.: lawrence

▪ The most brilliant mind at America’s
top university isn’t a student–he’s the
kid who cleans the floors. Will Hunting
is a headstrong, working-class genius
1998 oscar En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu,
who is failing the lessons of life. After
En İyi Senaryo Best Supporting Actor
(r. wıllıams), Best Original Screenplay | 1997 one too many run-ins with the law,
altın küre Golden Globe En İyi Senaryo Best Will’s last chance is a psychology
professor, who might be the only man
Screenplay | 1998 berlın Gümüş Ayı: Üstün
who can reach him. Finally forced
Başarı Silver Bear for Outstanding Single
to deal with his past, Will discovers
Achievement (m. damon)
that the only one holding him back is
▪ Amerika’nın en saygın üniversitesinin himself. A brilliant drama about genius,
trust and education, Good Will Hunting
en parlak zekâsı, öğrenci değil; yerleri
is unanimously listed to feature one of
siliyor… Kafasının dikine giden Will
the best performances of the late Robin
Hunting, zehir gibi bir zekâsı olmasına
Williams.
rağmen hayatta hep ikmale kalıyor.
bender productıons, Dünya Hakları World
Sales: mıramax
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FİLM GÖSTERİMİ SCREENING

Filmler
Films

VİCDAN FİLMLERİ
FILMS ABOUT CONSCIENCE
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 çevirenlerden
gelen en fazla 5 dakika uzunluğundaki
58 kısa film, Vicdan Filmleri projesinin
beşincisinde bir araya geldi. Proje, bu dönemde “Sokak” temasıyla vicdanlarımızı
görünür kıldı.
31 Mart-30 Kasım 2014 tarihleri arasında www.vicdanfilmleri.org adresine
yüklenen kısa filmler, Amat Escalante, Azize Tan, Ercan Kesal, Jay Weissberg, Rakel
Dink, Şebnem İşigüzel, Tuğrul Eryılmaz ve Zeynep Özbatur Atakan’dan oluşan
uluslararası jüri tarafından değerlendirildi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde
jürinin oylarıyla belirlenen 18 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 look at the street though our conscience,” this year 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 58 short films that accepted this invitation and pointed the
film camera towards their consciences met at the fifth “Films About Conscience”
project.
Uploaded on the official website www.vicdanfilmleri.org between 31 March and
30 November 2014, the films were reviewed by an international jury composed
of Amat Escalante, Azize Tan, Ercan Kesal, Jay Weissberg, Rakel Dink, Şebnem
İşigüzel, Tuğrul Eryılmaz and Zeynep Özbatur Atakan. The 18 films selected on
10 December, World Human Rights Day are screened for the first time during the
Istanbul Film Festival.
The Films About Conscience submissions begin on 31 March every year at
www.vicdanfilmleri.org.
April 12 Nisan
Pazar Sunday 13.30
biletler 5 tl’den satılacaktır.
tıckets are 5 tl.
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atlas 2

ŞEM

Burkay Doğan

HALI

Doğan Karakaya

NÖTR
PERPEROK
LOSING COLORS
MINNIE KORU BENİ PROTECT MINNIE
SOMA 301
SALPA
KÜÇÜK SUÇLAR HAPİSANESİ
SİBER
BUGÜN GÜNLERDEN AYNI
S.O.S
NOTHINGNESS

Güney Eker
Mert Daş
Orçin Uzun
Uğur Günay Yavuz
Veysel Çelik
Ramazan Kızılırmak
Eşref Yıldırım
Hasan Kılıç
Güler Aşık
Ufuk Erden
Hatem Hadawy

ÖLÜ OĞULLAR ÜLKESİ

Bilal Çakay

HAFIZA SİLME MERKEZİ MEMORY ERASING CENTER

Ufuk Erden

SINIRSIZ
İNŞA CONSTRUCTION
KURBAN THE VICTIM

Furkan Yazgeç
Eşref Yıldırım
Mehmet Yamak
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KÖPRÜDE BULUŞMALAR

11. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ
11TH AKBANK SHORT FILM FESTIVAL
ÖDÜLLÜ FİLMLER
AWARD-WINNING FILMS

MEETINGS ON THE BRIDGE

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform olan Akbank Kısa Film Festivali, 1626 Mart 2015 tarihleri arasında onbirinci kez düzenlendi. Yeni fikirleri desteklemeyi
ve kısa film kültürüne katkı sağlamayı amaçlayan festival, bu yıl ilk kez oluşturulan
uluslararası yarışma kategorisi “Dünyadan Kısalar” bölümü ile kapsamını daha da
genişletti.
11. Akbank Kısa Film Festivali’nde ödül alan filmler, Festival Kısaları (Ulusal
Yarışma) ve Dünyadan Kısalar (Uluslararası Yarışma) kategorilerinde seçildi.
Yarışmanın ön eleme jürisi bu yıl, oyuncu Esme Madra, yönetmen Erdem Tepegöz
ve yönetmen Selim Evci’den oluştu.
Festivalin ulusal yarışma ana jürisinde, yönetmen Handan İpekçi, oyuncuyönetmen Nazan Kesal, Işık Üniversitesi Sinema-TV Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mutlu Parkan, oyuncu Taner Birsel ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer
aldı. Uluslararası yarışma filmleri ise, yönetmen-senarist Jessica Woodworth, Berlin
Film Festivali Kısa Film Küratörü Maike Mia Höhne, oyuncu Meltem Cumbul,
görüntü yönetmeni Florent Herry ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan
oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.
Taking place on March 16-26, the 11th 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. Aiming at supporting innovation and participating short
film culture, the Akbank Short Film Festival this year expanded to include the
new competitive “International Shorts” section. As each year, the award-winning
films of the 11th Akbank Short Film Festival were selected by juries in two
different categories: International, and National. The competition films were
reviewed by the pre-selection committee that consisted of actress Esme Madra,
director Erdem Tepegöz, and director Selim Evci. The National Competition
category jury consisted of director Handan İpekçi, actress-director Nazan Kesal,
Işık University Film-TV Dept. Instructor Prof. Dr. Mutlu Parkan, actor Taner
Birsel and director of Akbank Sanat Derya Bigalı. The International Competition
category jury members were writer-director Jessica Woodworth, Berlin Film
Festival Short Film curator Maike Mia Höhne, actress Meltem Cumbul,
cinematographer Florent Herry and director of Akbank Sanat, Derya Bigalı.
April 04 Nisan
Cumartesi Saturday 14.00 & 17.00

akbank sanat
T: (212) 252 06 25

gösterimler ücretsizdir.
the screenıngs are free of charge.

KÖPRÜDE BULUŞMALAR SPONSORU
MEETINGS ON THE BRIDGE SPONSOR
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KÖPRÜDE BULUŞMALAR
MEETINGS ON THE BRIDGE
34. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenecek Köprüde Buluşmalar bu yıl
10. kez, 11-17 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, Avrupalı
sinema profesyonelleriyle bir araya getiriyor. Sinemacılara yeni uzun metraj
projelerinin ve post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin ilk uluslararası
sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, ortak yapımlar için de zemin
hazırlamayı amaçlıyor.
Köprüde Buluşmalar’ın 10. Yılında, Film Geliştirme Atölyesi kapsamında ilk kez
uluslararası deneyime sahip eğitmen ve sinemacılar tarafından sinema dersleri
ve grup çalışmalarından oluşan senaryo, yapım, pazarlama ve dağıtım konularını
içeren bir eğitim verilecek.
Bu eğitimlerin amaçları şöyle belirlendi:
• Seçilen projeleri güçlendirmek;
• Yapımcı ve yönetmen arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırarak ekip çalışması becerisini
geliştirmek ve benimsetmek;
• Projelerin bundan sonraki süreçlere özgüvenle devam etmelerini sağlamak;
• Projelere uluslararası network’e girdiklerinde bilinçli adımlar atmaları için yol
göstermek;
• İş ortaklarıyla beraber devamlı ve sürekli çalışma alışkanlığı kazandırmak.
Seçilen proje sahiplerinin katılacağı bu ön eğitimin ardından, atölyelerden
önce sunum teknikleri üzerine bir eğitim daha verilecektir. Verilen bu eğitimler
sonrasında proje sahipleri, uluslararası profesyonellere, birebir toplantılarda
projelerini sunacaklar. Uluslararası jüri, yapılan sunumlarda projeleri
değerlendirerek, ödül almaya hak kazananları belirleyecek.
Yapım Aşaması Atölyesi, Türkiye’den post-prodüksiyonuna devam edilen
uzun metraj filmleri ve belgeselleri desteklemek amacıyla bu yıl dördüncü kez
düzenlenecek. Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları, Köprüde
Buluşmalar kapsamında yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon
yöneticileri, TV kanal temsilcileri) açık özel sunumlar yapacak. Atölye sonunda
uluslararası jüri, ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.
Türkiye Almanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu 2011 yılında Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın desteği, Köprüde Buluşmalar–İstanbul Film Festivali, Medienboard
Berlin Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein film fonlarının işbirliğiyle
başlatıldı. Toplam bütçesi 150.000 Avro olan fon, iki ülke arasındaki kültür
alışverişini desteklemeyi amaçlıyor. Geri ödemeli bu fondan, çekimine henüz
başlanmamış Türkiye–Almanya ortak yapımları faydalanabiliyor. Fon kapsamında,
bugüne kadar 20 ortak yapım projesine destek verildi. Fonun beşinci yılında
destekleyeceği projeler, 16 Nisan’da Köprüde Buluşmalar Ödül Resepsiyonu’nda
açıklanacak.
Bu yıl da atölyeleri ve tüm festival konuk ve katılımcılarını bir araya getirerek
networking olanağı sağlayan Happy Hour etkinlikleri için buluşacağımız mekân
Cezayir Restoran olacak.
Köprüde Buluşmalar panel ve sinema dersleri, bu yıl da sinemacıların ilgisini
çekecek konuları işlemeye devam edecek. Birçok başarılı eğitim platformunda
projelerle çalışmakta olan senaryo danışmanı Anita Voorham ve proje danışmanı
Tobias Pausinger projelerini geliştirmekte olan ya da sektöre yeni girecek
sinemacılar ile deneyimlerini paylaşacaklar.
Torino Filmlab, Berlinale ve Sarajevo Talents gibi pek çok eğitim platformunda
projelerle çalışan İsrail Film Fonu Yöneticisi ve yapımcı Katriel Schory yönetmen
ve yapımcı arasındaki ilişki dengeleri, projenin yapımı için doğru ekip kurmanın
önemi ve işbölümü gibi proje geliştirirken ve yapım aşamasında gerekli olan pratik
bilgileri kendi deneyimlerinden yola çıkarak sinemacılarla paylaşacak. Sinema
sektöründe yeni gelişen bir trend olarak film pazarlama teknikleri ve dağıtım
üzerine Christina Pelekani ile bir sinema dersi yapılacak. Pelekani, bir filmin proje
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aşamasından itibaren pazarlama stratejisi ile geliştirilmesinin öneminden ve
bunun dağıtıma olan katkısından bahsedecek. Everyday Rebellion filminin yönetmen
ve yapımcısı Arash T. Riahi, belgesel sinemacılar için belgesel film yapımı ve
belgesel hikâye anlatımı üzerine bir atölye yapacak.
Proje geliştirme, yapım ve yapım sonrası kaynaklarına alternatif üretebilmek
için bu yıl yurtdışından gelen fon temsilcileri Türkiye’den sinemacılara fon
kaynaklarını, koşullarını ve ülkelerinde film endüstrisi sistemini anlatacak, Türkiye
ile yapılabilecek işbirliği ihtimallerden bahsedecek.
Prömiyerini 2014 yılında Locarno Film Festivali’nde yapan Remake Remix Rip Oﬀ
filminin yönetmeni ve yapımcısı Cem Kaya da sinemacılar ile düşük bütçeli film
yapmak konulu bir sinema dersiyle programda yer alacak.
Ayrıntılı bilgi için
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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Taking place as part of the 34th Istanbul Film Festival, the Meetings on the Bridge
will be held for the 10th time this year, from 11-17 April 2015.
Meetings on the Bridge brings producers, directors, and screenwriters
from Turkey together with European film professionals. While providing an
opportunity for filmmakers to hold the first international presentations for their
new feature-length projects and films in post-production, it also aims to pave the
way for co-productions.
Within the framework of the Film Development Workshop, Meetings on the
Bridge for the first time in its 10th year will be offering training programmes
by experienced instructors and filmmakers comprised of film courses and
group projects on topics including screenwriting, production, marketing, and
distribution.
The goals of this educational programme have been established thusly:
• To strengthen selected projects–
• To adopt and develop team working skills by strengthening the relationship
between producer and directors–
• To ensure that projects may assuredly proceed on towards their following
phases–
• To guide projects towards taking informed steps while entering the
international network–
• To help adopt the habit of continuously and persistently working with business
partners.
Before the workshops begin, following this preliminary education attended by the
creators of selected projects, another training session will be held on presentation
techniques. Following these programmes, project leaders will be able to present
their projects in one-on-one meetings with international professionals. The
international jury will evaluate the projects via these presentations and determine
which projects will receive an award.
The Work in Progress Workshop, aiming to support feature-length films and
documentaries that are mid-production, will be held for the fourth time this year.
Within the scope of the Meetings on the Bridge, the director and producers of the
films that will be selected for the workshop will be holding special presentations
open only to professionals (distributors, festival and fund directors, TV channel
representatives). At the end of the workshop, the international jury will determine
which projects will receive an award.
The German-Turkish Co-Production Development Fund was established in 2011
through the collaboration of Meetings on the Bridge–Istanbul Film Festival,
Medienboard Berlin-Brandenburg, and Hamburg Schleswig-Holstein film funds,
with the support of the Turkish Ministry of Culture and Tourism. The fund,
which has a total budget of 150,000 Euros, aims to support cultural exchange
between the two countries. Turkish-German co-productions that have not yet
begun filming are eligible to make use of this reimbursement fund. Thus far, 20
co-production projects have been supported through the fund. The projects which
the fund will be supporting in its fifth year will be announced at the Meetings on
the Bridge Awards Reception held on 16 April 16.
Once again, the venue for the Happy Hour events, providing networking
opportunities by bringing together workshop and festival guest and participants,
will be Cezayir Restaurant this year.
This year, the panels and master classes will also continue to focus on topics
of interest to filmmakers. Script supervisor Anita Voorham, who has worked
on projects via many successful educational platforms, and project advisor
Tobias Pausinger will be sharing their experiences with filmmakers, who are
developing their projects and those newly entering the industry. Based on his own
experiences, the director of the Israel Film Fund, Katriel Schory, who has worked
on projects through many educational platforms including Torino Filmlab,
Berlinale, and Sarajevo Talents, will be sharing essential practical information
on project development and production, such as the relationship balance

köprüde buluşmalar
meetıngs on the brıdge
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between directors and producers, the importance of assembling the right team
for production, and the division of labour. Christina Pelekani will be holding a
master class on film marketing techniques and distribution as a new trend in the
film industry. Pelekani will be discussing the importance of marketing strategy
and development starting from the project phase, and its effects on distribution.
Arash T. Riahi, the director and producer of Everyday Rebellion, will be holding
a workshop for documentary filmmakers on documentary production and
narration.
This year, international fund representatives will also be discussing sources
and prerequisites for funding, their respective national film industries, and
possible collaborative opportunities with Turkey, in order to produce alternative
sources for project development, production, and post-production, with Turkish
filmmakers.
Cem Kaya, the director and producer of Remake Remix Rip Off which made its
premiere at Locarno in 2014 will also give a master class on making a low-budget
film.
For detailed information
E: onthebridge@iksv.org
T: (212) 334 08 37
film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar
facebook.com/koprudebulusmalar
https://twitter.com/koprudebulusma

SALON

6666

4-19 Nisan 2015

34. İSTANBUL
FİLM FESTİVALİ’NE
DESTEK VERMEKTEN
MUTLULUK DUYUYORUZ.
Kültür ve sanat yaşamına yön veren
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın
1995 yılından bugüne resmi taşıyıcı
sponsoru olmanın gururunu sizlerle
paylaşıyoruz.
DHL Express
www.dhl.com.tr/express

www.akbanksanat.com

/ akbanksanat

CANON EOS 7D MARK II.
SON HIZDA KOŞAN 90 KG’LIK
BİR ADAMI DURDURMANIN EN
GÜVENLİ YOLU.
Spor aktiviteleri gibi hareketli anları fotoğraflarken
bir saniyenin onda biri bile çok büyük bir fark
yaratabilir. İşte bu yüzden CANON EOS 7D MARK
II tek bir saniyede on kareye kadar fotoğraf
çekmenizi sağlıyor. Üstelik hava geçirmez tasarımı
ile darbelere ve kötü hava sürprizlerine karşı da
korunaklı.
Aynı zamanda 20.2 megapiksel sensörü ile ne
kadar az ışık olursa olsun Full HD videolarınızı
daha detaylı çekmenize olanak sağlıyor. Müthiş
hızlı 65 noktalı otomatik odaklanma ve iTR AF
sistemi sayesinde de geliştirilmiş ölçüm sensörüyle
birlikte doğru konu takibi sunuyor.

Search: Canon come and see

TV
Ultra HD
Full HD
500 Hz
1200 Hz
1920x1080 3840x2160

Herkesin kendinden bir parça
bulacağı, büyüleyici görsel
efektlerle dolu bir cihaz...
İzlerken bir an bile gözlerinizi
ayıramayacağınız bir başyapıt…

4 SPEAKERS AND
A SUBWOOFER
Stereo
Gerçek
müzik keyfi

Surround
HDMI çıkış
ve 3D uyum

Başrolde bir Subwoofer, yardımcı
oyuncu olarak 4 Speaker…
Ve inanılmaz ses efektleri…
Evinizin atmosferini değiştirecek,
büyük ses getirecek bir yapım…

BIG BANG
1000 W
5 dakika
4-5 kişi

1300 W
3 dakika
4-5 kişi

Büyük patlamalar ve aksiyon
dolu sahneleri bir arada bulabileceğiniz
sıcacık ve lezzetli bir teknoloji
harikası… Her sinemaseverin
keyfine keyif katacak görsel bir şölen.

2 CUPS OF COFFEE
FİLTRE
Öğütülmüş
kahve
sevenlere

ESPRESSO
Koyu
kahve
sevenlere

TELVE
Türk
kahvesi
sevenlere

İnsanın içini ısıtan sıcacık bir
makine… Tadına doyamayacağınız
sahneler… Birbirinden etkileyici
diyaloglarla bezeli, keyif dolu bir muhabbet…

ŞİMDİ TÜM MAĞAZALARDA
MEDIAMARKT.COM.TR’DE VE
MOBİLDE!

Özel etkinlikleriniz ve gösterimleriniz için de
kullanabileceğiniz Soho House Istanbul’un gösterim salonu
film severlere yaşamadıkları bir sinema deneyimi sunuyor.
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Daha fazla bilgi için:
events.istanbul@sohohouse.com
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www.sohohouseistanbul.com
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BİLET BİLGİLERİ VE MEKÂNLAR
TICKET SALES AND VENUES
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BİLET SATIŞ
TICKET SALES
▪ 24 Mart’ta Siyah & Beyaz Lale, 25-26-27 Mart’ta Kırmızı & Sarı Lale üyeleri için
öncelikli satış yapılacaktır. Genel satış 28 Mart’tan itibaren Biletix satış kanallarından
(0216 556 98 00; biletix.com ve satış noktaları) ve saat 10.30-19.00 arasında, hizmet
bedeli eklenmeden Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemalarında yapılacaktır.
▪ İndirimli biletlerden öğrenciler ve 65 yaş üstü sinemaseverler yararlanabilir. 5 TL’lik
biletlerde yalnız ön satış indirimi uygulanacaktır. 28 Mart’tan itibaren bir gösterim
için en fazla 6 bilet satın alınabilir.
▪ Öğrenciler kapıda biletleri ile birlikte öğrenci kimliklerini göstermek zorundadır.
Belgesi olmayan öğrenci bileti sahiplerine tam ve öğrenci biletleri arasındaki fark
tutarında bilet kesilecektir.
▪ Advance sales for Tulip cardholders are on 24 March (Black & White Tulip
members), 25-26-27 March (for Red &Yellow Tulip members). General sales
begin as of 28 March. Tickets will be available at Biletix sales channels
(0216 556 98 00; biletix.com and retail outlets), at box offices of Beyoğlu Atlas
and Kadıköy Rexx movie theatres between 10.30-19.00 (without service fee).
▪ Discount tickets are for students and senior citizens (65+) only. Tickets of
5 TL will be subject to advance sale discount only. A maximum of 6 tickets can be
purchased per screening as of 28 March.
▪ Student IDs need to be produced at the door; otherwise those with discounted
tickets will need to purchase 5 TL difference tickets.
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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 28 Mart’tan itibaren Lale Kart İletişim Merkezi
(0216 556 98 56; biletix.com ve satış noktaları) ve saat 10.30-19.00 arası, hizmet
bedeli eklenmeden Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemalarından
karşılanabilir.
▪ Lale Kart ve Axess indirimlerinden sadece bir tanesi geçerlidir

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 during the advance sales
period. Requests for more tickets can be met at general sales which begin on
28 March. Tickets will then be available at Tulip Card Communication Centre
(0216 556 98 56; biletix.com, and retail outlets) and at box offices of Atlas and Rexx.
▪ Either Axess or Tulip Card discounts are applicable.

Further info at Tulip Card Communication Centre (0216 556 98 56) and
lalekart.org.

AXESS SAHİPLERİ İÇİN ÖZEL İNDİRİM
SPECIAL EXCLUSIVE DISCOUNT FOR AXESS CARD HOLDERS

BİLET FİYATLARI
SPECIAL DISCOUNT
lale kart
indirimli
tulıp card
dıscount

▪ Axess sahipleri* 28 Mart-19 Nisan arasında satın alacakları tüm biletlerde,
5 TL’lik biletler hariç, %20 özel indirimden yararlanabilir.
▪ Lale Kart ve Axess indirimlerinden sadece bir tanesi geçerlidir

tam
regular

indirimli
dıscount

lale kart
tam
tulıp card
regular

Hafta İçi Weekdays
11.00–13.30–16.00

5 TL

5 TL

5 TL

5 TL

Hafta İçi Weekdays
19.00

17 TL

12 TL

13,5 TL

9,5 TL

▪ Axess card* holders will benefit from a special discount of 20% between
28 March-19 April (except for 5 TL tickets).
▪ Either Axess or Tulip Card discounts are applicable.

Hafta Sonu Weekend
11.00–13.30–16.00–19.00

17 TL

12 TL

13,5 TL

9,5 TL

* Axess Klasik, Axess Gold, Axess Platinum, Axess Business, Axess exi26

Tüm 21.30 seansları
All 21.30 screenings

17 TL

17 TL

13,5 TL

13,5 TL

Galalar
Galas

20 TL

20 TL

16 TL

16 TL

▪ Pera Müzesi ve İstanbul Modern Sinema’daki gösterimler 5 TL’dir.
▪ Tickets for screenings at Pera Museum and Istanbul Modern Cinema are 5 TL.

ÖN SATIŞ DÖNEMİ ÖZEL İNDİRİM
PRE-SALE SPECIAL DISCOUNT
▪ 34. İstanbul Film Festivali gösterimlerinin başlayacağı güne kadar yapılacak bilet

işlemlerinde tüm izleyiciler %10 indirimden yararlanabilecekler. Ön satış indirimi
Lale Kart indirimi veya Axess indirimine ek olarak uygulanacaktır.
▪ All ticket purchases made until the festival screenings begin will be subject

to a 10% discount. The pre-sale discount will be additonally taken off the Tulip
member discount or the Axess discount.

PASOFİLM!
▪ Film Festivali’ne özel PasoFilm! kart uygulaması devam ediyor. Üniversite (lisans
ve ön lisans) ve lise öğrencileri 20 TL karşılığında 1 Mart Pazar günü 10.00 itibariyle
öğrenci kimliklerini göstererek İKSV binasından alacakları PasoFilm! ile öncelikli bilet
alımı (27 Mart saat 13.00 itibariyle Atlas ve Rexx sinemalarında), çeşitli mekânlarda
festival boyunca indirim ve ücretsiz katalog alma hakkına sahip olacaklar. PasoFilm!
kartı uygulaması sınırlı sayıdadır. PasoFilm! sahipleri bilet alımında öğrenci
kimliklerini ibraz etmek zorundadır. PasoFilm! ile her seans için yalnızca 1 bilet satın
alınabilir.
▪ The PasoFilm! card continues to serve university (associate and undergrad)
and high school students. PasoFilm! can be purchased from the İKSV building
for 20 TL as of 10.00 on 1 March. PasoFilm! provides priority ticket purchase (at
Atlas and Rexx movie theatres as of 13.00 hours 27 March), and discounts with
free of charge catalogues at several festival venues. PasoFilm! holders will need to
provide student IDs when requested. With PasoFilm!, only 1 (one) ticket can be
purchased for each screening.
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BİLETİX SATIŞ NOKTALARI BILETIX RETAIL OUTLETS
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 • UNIQ Müze
istanbul anadolu yakası ıstanbul asıan sıde
Caddebostan MMM Migros • Capitol Alışveriş ve Eğlence Merkezi
Soyak MMM Migros • KadıköySahne

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

ÖNEMLİ NOTLAR IMPORTANT NOTES
▪ 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 saatinden 20 dakika önce 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.
▪ You can pick up your tickets at any Biletix retail outlet with your reference
number showing your ID and the credit card used for purchasing your tickets.
Tickets will only be delivered to the credit card holder. To avoid crowded queues,
make sure you have picked up all your tickets before your first screening.
▪ You can pick up your tickets on the day and 20 minutes before the screening
at the Festival 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.
▪ 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.

Sosyal medyada festival:
The festival on social media:
/istanbulf ilmfestivali

/ist_f ilmfest

/istf ilmfest

İKSV Mobil
AppStore ve Google Play’den indirilebilen İKSV Mobil uygulamasıyla festivalle
ilgili tüm bilgilere erişebilirsiniz.
Get the full information about the festival on your smartphone through AppStore or
Google Play.
İKSV Kitaplık
AppStore’dan indirilebilen İKSV Kitaplık uygulamasıyla İstanbul Festival ve
Bienalleri’nin tüm yayınlarını iPad’inizden de okuyabilirsiniz.
You can download the publications of the Istanbul Festivals and Biennials to your iPad
from İKSV Kitaplık through AppStore.

feriye sineması
Çırağan Cad. No: 42
Ortaköy
Tel: (212) 236 28 64
rexx sineması
Cafer Ağa Mah. Sakızgülü Sok. No: 16/18
Kadıköy
Tel: (216) 447 28 49
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
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
pera müzesi oditoryumu
Meşrutiyet Cad. No: 65
Tepebaşı
Tel: (212) 334 99 00
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Cafe Français (Beyoğlu):
%10 indirim discount

Mum’s Cafe (Karaköy):
%10 indirim discount

Cherrybean Coﬀees (Galata&Kadıköy):
%10 indirim discount

Marla Cafe & Bistro (Kadıköy):
%10 indirim discount

Dunia (Kadıköy):
%10 indirim discount

NaN Şişhane (Şişhane):
% 10 indirim discount

▪ Present your festival tickets stubs or PasoFilm Card for discounts at below
establishments. Discounts valid for one person per ticket between 4-19 April 2015.

Juno (Nişantaşı):
%10 indirim discount

Masal Evi (Kadıköy):
%10 indirim discount

Coﬀee Inn (Kadıköy):
%20 indirim discount

Parantez Bistro:
%15 indirim discount

Flu (Kadıköy):
%10 indirim discount

Nazım Hikmet Kültür Merkezi (Kadıköy):
%10 indirim discount

Cuba Coﬀee Social Club (Kadıköy):
%20 (Seçili menülerinde indirim
discount for selected menus)

Picante:
%15 indirim discount

Hera (Kadıköy):
%10 indirim discount

Drip Coﬀee Ist:
%10 indirim discount

Kekik Cafe (Kadıköy):
%10 indirim discount

PiM Kitchen & Patisserie (Karaköy):
%10 (sadece hafta içi indirim discount
for weekday)

Fıccın:
%10 indirim discount

Karınca Cafe (Tophane):
%10 (indirim ve “kahve + tatlı 10 TL
discount & coffee + dessert 10 TL)

YEME-İÇME REHBERİ
EAT-DRINK GUIDE
▪ Kullanılmış festival biletlerinizi ya da PasoFilm kartınızı göstererek aşağıdaki

mekânlarda indirim alabilirsiniz. Bilet başına bir kişi için 4-19 Nisan 2015
tarihlerinde geçerlidir.

Hollywood Burger (Moda):
% 20 indirim discount
Revolte Pub (Kadıköy):
%20 indirim discount
Arkaoda (Kadıköy):
%15 indirim discount
Arkheon (Kadıköy):
%15 indirim discount
Couple Lounge Pub (Kadıköy):
%15 indirim discount

Gölge Cafe:
%10 indirim discount
The House Cafe (İstiklal C.& Ortaköy):
%10 indirim discount
Kharon Cafe:
%10 indirim discount

Şimdi (Beyoğlu):
%10 indirim discount

La Boga Cafe (Kadıköy):
%10 indirim discount

Trip (Kadıköy):
%10 indirim discount

Lal (Kadıköy):
%10 indirim discount

Çivi Bar (Kadıköy):
%15 indirim discount

Liman Kahvesi (Kadıköy):
%10 indirim discount

Kahve Bahane (Kadıköy):
%10 indirim discount
Satsuma Cafe (Kadıköy):
%15 indirim discount

Porta Pera Cafe & Restaurant:
%10 (Yalnızca yiyeceklerde indirim
discount for food only)

Fil Pub (Kadıköy):
%15 indirim discount

Peyote:
%10 indirim discount

London Pub (Kadıköy):
%10 indirim discount

İnanna Cafe (Kadıköy):
%15 indirim discount

Şimdi:
%10 indirim discount

Miss Pizza (Şişhane & Cihangir):
%10 indirim discount

Dem Karaköy (Karaköy):
%15 indirim discount

Thales Room & Thales Rock:
%10 indirim discount

Ritim Galata (Galata):
%15 indirim discount

Zencefil:
%10 indirim discount

Ravouna 1906 (Asmalımescit):
%15 indirim discount

Belkıs (Şişhane):
%10 indirim discount

Saga Lounge Cafe (Ortaköy):
%15 indirim discount

Burger House (Kadıköy):
%10 indirim discount

Shakespeare Cafe (Ortaköy):
%15 indirim discount

Bay Yengeç (Kadıköy):
%10 (Yalnızca yiyeceklerde indirim
discount for food only)

İST Cafe:
%15 indirim discount
Kafe Pi (Asmalımescit):
%15 indirim discount

Bardan Adam (Kadıköy):
%10 indirim discount
Burger LAB (Karaköy):
%10 indirim discount

Subway (Ortaköy&Kadıköy):
%10 indirim discount

Karaköyüm Cafe (Karaköy):
%10 indirim discount

Çerağ Cafe & Pub (Kadıköy):
%15 indirim discount

Zeplin Pub (Kadıköy):
%15 indirim discount

Stereogun (Kadıköy):
%10 indirim discount

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts
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1-9 3B Productions
10, passage des Taillandiers
75011 Paris, France
T: +33 1 43 13 10 60
F: +33 1 43 13 10 66
contact@3b-productions.com
4L
Av. Belgrano 1220
1428 Buenos Aires, Argentina
T: +549 11 62 02 51 50
lisandroalonso4l@gmail.com
20 Steps Production
10a, Akhmeteli Str.
0159 Tbilisi, Georgia
T: +995 532 252 09 45
katcharava@20steps.ge
29P
Duatepe Mah.
Kuyulubağ Sok. No: 36/1
34379 Şişli, Kurtuluş,
İstanbul, Türkiye
T: +90 532 748 50 12
gurcankeltek@gmail.com
31 Juin Films
41, rue de Trévise, 75009 Paris,
France
T: +33 1 48 00 83 39
F: +33 1 48 00 00 27
juinfilms@yahoo.fr
100% Halal
Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 639 14 02
contact@100procenthalal.nl

A Abraxas Film
Zaharna fabrika bl. 21
Sofia 1345, Bulgaria
T: +359 88 412 07 75
abraxasfilm@abv.bg
Albertine Productions
13 rue Yves Toudic
75010 Paris, France
T: +33 1 44 52 16 45
info@albertineproductions.com

yapımcı ve dağıtımcı adresleri
producer & dıstrıbutor contacts

Alfama Films Production
78 rue de Turbigo, 75003 Paris,
France
T: +33 1 42 01 07 05
F: +33 1 42 01 08 30
alfamafilms@orange.fr
Allegro Film
Krummgasse 1A
1030 Vienna, Austria
T: +43 1 712 50 36
F: +43 1 712 50 36-20
oﬃce@allegrofilm.at
Alice Films
108, rue du bac, 75007 Paris, France
T: +33 1 45 49 96 76
F: +33 9 55 30 96 76
contact@ofmenandwar.com
Alparslan Yapım
İMÇ Blokları No: 6607
Unkapanı, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 519 34 72
F: +90 212 519 27 89
Antipode Sales & Distribution
Novolesnoy lane 5-38
127055 Moscow, Russia
T&F: +7 499 978 73 14
festivals@antipode-sales.biz
Altitude Film Entertainment
34 Fouberts Place, W1F 7PX London,
England
T: +44 207 478 76 02
info@altitudefilment.com
Andrei Konchalovsky Studios
Via Pravdy, 21/1
125124 Moscow, Russia
T: +7 495 255 16 17
gidrat@konchalovsky.ru
Animal Kingdom
242 W. 30th Street, Suite 602
New York NY 10001, USA
T: +1 212 206 18 01
dk@animalkingdomfilms.com
Antipode
Novolesnoy lane 5-38
127055, Moscow, Russia
T&F: +7 499 978 73 14
elena@antipode-sales.biz
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Archipel 35
52, rue Charlot, 75003 Paris, France
T: +33 1 42 72 10 70
F: +33 1 42 72 41 12
archipel.info@orange.fr

Autlook Film Sales
Spittelberggasse 3/14, A-1070
Vienna, Austria
T: +43 720 34 69 34
welcome@autlookfilms.com

Art & Popcorn
Decanska 12, 11000 Belgrade Serbia
T&F: +381 11 26 72 004
info@artandpopcorn.com

Aquí y Allí Films
Gral. Oráa 19, Madrid 28006, Spain
T: +34 649 41 11 41
pedro.hernandez@aquiyallifilms.com

Arzu Film
Gazeteci Erol Dernek Sok.
Erman Han No: 5 D: 4B
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 251 65 40
F: +90 212 251 66 40
kamilcevikalp@arzufilm.com.tr

Azerbaijan Film
1, Maskva Str, AZ 1012 Baku,
Azerbaijan
T: +994 124 301 791
info@dreamlabfilms.com

B
Aslan Film
Yeniköy Mah. Köybaşı Cad.
Terzibaşı Sok.
No: 1 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 346 03 04
info@aslanfilm.net
Asmin Film
Kaşgarlı Mahmut Sok. No17 D.3
34104 Şehremini, Fatih, İstanbul,
Türkiye
T: +90 535 718 53 03
mektup@asminfilm.com
Atípica Films, S.L.
Condesa de Venadito, 19
28027 Madrid, Spain
T: +34 91 367 67 76
atipica@atipicafilms.com
Atlanta Film
Sıracevizler Cad. Üçler Apt. 10/3
Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 533 644 56 80
F: +90 212 219 95 07
atlantafilmyapim@gmail.com
Augustus Film
Cruquiusstraat 7, Haarlem
2012 G, The Netherlands
T: +31 23 551 00 69
bero@augustusfilm.com

B-Reel Feature Films
Tjarhovsgatan 4
Stokcholm 11621, Sweden
T: +46 85 052 48 50
mattias.nohrborg@b-reel.com
Be For Films
28 Rue Godefroy Cavaignac
75011 Paris, France
Tel: +33 6 14 34 37 55
pamela@beforfilms.com
Bac Films
9, rue Pierre Dupont, 75010 Paris,
France
T: +33 1 80 49 10 00
sales@bacfilms.fr
Bailasan
Edmond Fleg 46, Haifa 35075, Israel
T: +972 52 278 42 09
arraf.suha@gmail.com
Balkon Film
Gülbahar Mah.
Salih Tozan Sok. No: 3/12
34394 Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 266 66 12
balkon@balkonfilm.com
Barikat Film
Fenerbahçe Mah. Atlıhan Sok.
Yonca Apt. 15/2
34726 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
T: +90 533 613 11 90
barikatfilm@gmail.com
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Bayt Al Shawareb
9 Khirfan Street
11191 Amman, Jordan
T: +962 795 52 26 23
basselghandour@gmail.com

Bos Bros & TV Productions
Arie Biemondstraat 111, 1054 PD
Amsterdam, The Netherlands
T&F +31 20 524 40 30
receptie@bosbros.com

Belmin Söylemez
PK 244 Beyoğlu 34431
İstanbul, Türkiye
info@belminsoylemez.com

Böcek Yapım
Levent Mah. Çalıkuşu Sok. No: 14
Levent, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 282 78 77

Beta Cinema GmbH
Gruenwalder Weg 28d
82041 Oberhaching,
Munich, Germany
T: +49 89 67 34 69-828
F: +49 89 67 34 69-888
beta@betacinema.com

Bredok Film Production
Berlin, Germany
T: +49 30 41 99 80 07
info@bredok-filmproduction.com
British Film Institute (BFI)
BFI Southbank, Belvedere Road,
South Bank
London SE1 8XT, England
T: + 44 207 815 13 50
bfishop@bfi.org.uk

Bir Film - Yeni Bir Film Ltd.
Mahmut Yesari Cad. No: 12
34718 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul,
Türkiye
T: +90 216 339 20 49
F: +90 216 339 28 06
info@birfilm.com

Broad Green Pictures
4212 Santa Monica Boulevard
Los Angeles, CA 90029, USA
T: +1 847 942 43 67
ltd@broadgreen.com

Birşeyler Birşeyler Olur Okulu
Gaziantep Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema-TV Bölümü
Gaziantep, Türkiye
T: +90 531 254 53 11
erolkrky@gmail.com
Black Label Media
9301 Wilshire Boulevard, Suite 604
Beverly Hills, CA 90210, USA
T: +1 310 432 78 60
yoni@blacklabel-media.com
Blueprint Pictures
Second Floor, 43-45 Charlotte Street
London W1T 1RS, England
T: +44 207 580 69 15
enquiries@blueprintpictures.com
BMS Proje
meralhozatli@hotmail.com
Bold Films
6464 Sunset Blvd., Suite 800
Los Angeles, CA 900028, USA
T: +1 323 769 89 00
info@boldfilms.com

C

Calinos Films
Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
Necip Fazıl Sok. No:6
34810 Beykoz, İstanbul, Türkiye
T: +90 216 999 49 99
F: +90 216 999 20 50
Cat & Docs
18, rue Quincampoix
75004 Paris, France
T: +33 1 44 61 77 48
info@catndocs.com
Catatonia Cine
Mexico
ramiro68@mac.com
Celluloid Dreams
2 rue Turgot, 75009 Paris, France
T: +33 1 49 70 03 70
F: +33 1 49 70 03 71
info@celluloid-dreams.com
Centro Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca Nazionale
Via Tuscolana, 1524, 00173 Rome,
Italy
T: +39 6 722 943 16
F: +39 6 722 943 13

The Bureau
London, England
T: +44 207 033 05 55
mail@thebureau.co.uk

Chaz Productions
Paris, France
anne@chazproductions.fr

The Bureau Film/Le Bureau
29, rue Etienne Dolet, 75020 Paris,
France
T: +33 1 40 33 33 80
F: +33 1 40 33 10 20
info@lebureaufilms.com

Chinese Shadows
Unit 2005, 248 Queen’s Road East
Wanchai 999077, Hong Kong
T: +85 28 192 91 95
chineseshadows@gmail.com
(red amnesia)

Burning Blue
Bogotá, Colombia
T: +57 300 553 38 53
contacto@burningblue.com.co

Cinema
Piazza Capponi, 13
00193 Rome, Italy
T: +39 064 554 15 30
cinema@cinemasrl.com

Cadavre Films
Valikonağı Cad. No:30 Nişantaşı
34365 İstanbul, Türkiye
T: +90 532 388 11 89
metesozer@gmail.com

Cinémaginaire
1055 René-Lévesque Est, Suite 900
Montreal, QC H2L 4S5, Canada
T: +1 514 272 55 05
drobert@cinemaginaire.com
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Cinemaundici
Via Giuseppe Avezzana, 51
Rome 00195, Italy
T: +39 6 45 47 86 10
olivia.musini@cinemaundici.it
Cinemorphic Pvt, Ltd.
5th Floor, Manisha Apt.
12 North South Road Juhu 4000
049 Mumbai, India
ruchika@cinemorphic.com
Coproduction Oﬃce
24, rue Lamartine, 75009 Paris,
France
T: +33 1 56 02 60 00
oﬃce@coproductionoﬃce.eu
Cornix Film
c/o Petsch, Warthestr. 53 a
12051Berlin, Germany
maria.binder@berlin.de
Crab Apple Films
43 Moray Place, Glasgow G41 2DF,
England
anguslamont@crabapplefilms.com

D D Productions
Doğan TV Center
34204 Bağcılar, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 413 59 59
info@dpro.com.tr
Danish Film Institute
Gothersgade 55, 1123 København K,
Denmark
T: +45 33 74 34 00
F: +45 33 74 34 01
dfi@dfi.dk
Decia Films
37 rue de Charonne
75011 Paris, France
T: +33 1 47 00 03 38
david@deciafilms.com
Def Media
Berlin, Germany
T: +49 30 23 32 11 10
kontakt@def-media.com
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Deniz Film Prodüksiyon
Güneşli Sok. Şapçı Apt. No: 27 D: 2
Cihangir, İstanbul, Türkiye
T: +90 244 65 90
erdenkiral@yahoo.com

Electric Entertainment
940 N. Highland Avenue
Los Angeles, CA 90038, USA
T: +1 323 817 13 00
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

Deniz Yeşil
T: +90 543 452 81 98
denizyesili@gmail.com
Denk Sinema
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 18
06650 Kızılay, Ankara, Türkiye
T: +90 312 425 01 00
demirkolinci@gmail.com

Emu Films
111a Wardour Street
London, W1F 0UJ, England
T: +44 207 71 83 09 23
info@emufilms.com

Digitürk
Abbasağa Mah. Sungurlar İş Hanı
No: 45 Kat: 1-2-3
34353 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 326 08 65

Elzévir Films
21, rue Faidherbe
75011 Paris, France
T: +33 1 55 31 27 42
elzevir@elzevirfilms.fr

DNA Films
10 Amwell Street
London EC1R 1UQ, England
T: +44 207 843 44 10

Enpassant
Brooklyn, USA
T: +1 917 582 05 56
enpassantfilm@gmail.com

Doc & Film International
13 Rue Portefoin, 75003 Paris,
France
T: +33 1 42 77 56 87
F: +33 1 42 77 36 56

E

Europacorp
T: +33 1 55 99 50 00
contact@europacorp.com

Dongchun Films
Production Co., Ltd.
22H, A#, Xingcheng Guoji Building
Jiuxianqiao Road, Chaoyang District
Beijing 100015, China
chineseshadows@gmail.com

Evci Film
Cihangir Mah. Oba Sok. No: 17 D: 1
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 249 58 35
F: +90 212 249 58 34
info@evcifilm.com

DreamLab Films
14, Chemin des Chichourliers
06110 Le Cannet, France
T&F: +33 4 93 38 75 61
info@dreamlabfilms.com

Eye International
Jpromenade 1, 1031 KT
Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 758 23 75
NathalieMierop@eyefilm.nl

Edko Films
1212 Tower II, Admiralty Centre
18 Harcourt Road
Admiralty Hong Kong
T: +852 25 29 38 98
chiujulian@edkofilm.com.hk

F

Fabula Films
Barbaros Mah. Uphill Towers A Blok
No: 33
34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
T: +90 850 203 08 89
F: +90 850 225 69 61

Faliro House Productions
8A Pentelis Street, Palaio Faliro
Athens 17564, Greece
T: +30 210 940 47 62
F: +30 210 940 47 63
info@falirohouse.com
Fanatik Film
Burhaniye Mah. Beybostanı Sok.
No: 35 K: 2
34676 Beylerbeyi, İstanbul, Türkiye
T: +90 216 422 53 50
nejdet@filmfanatik.com
Fenafilm
T: +90 212 277 13 10
mzeynepdadak@gmail.com
FerFilm Production
Mahmut Şevket Paşa Mh.
Gaziler Sok. 15/9
34200 Okmeydanı, İstanbul, Türkiye
T: +90 532 597 82 44
leventoglu@hotmail.com
FG Digital Film
Caferağa Mah. Sakızgülü Sok.
Fevzi Çakmak Apt. D: 17
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
aysu@fg-digital.com
T: +90 533 681 96 93
Fida Film
Aytar Cad. Aydın Sok.
Dağlı İş Merkezi Kat: 2 No: 4
Levent, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 269 81 11
The Film
Hôtel de Retz, 9, rue Charlot, 75003
Paris, France
T +33 1 44 78 85 45
F +33 1 44 78 95 00
oﬃce@thefilm.fr
Filmartı
Bestekar Sok. 70/7
Kavaklıdere, Ankara, Türkiye
T: +90 312 467 2002
F: +90 312 467 2003
bulent.gunduz@filmarti.com.tr
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Film and Music Entertainment
34 Bloomsbury Street, WC1B 3QJ
London, England
T: +44 207 636 92 92
F: +44 207 636 92 29
Film Colony
4751 Wilshire Blvd., 3rd Floor, Los
Angeles
CA 90010, USA
T: +1 323 549 43 43
F: +1 323 549 98 24
info@filmcolony.com
Film Factory Entertainment
c/Lincoln 11, 3º 3ª, 08006,
Barcelona, Spain
T: +34 933 684 608
info@filmfactory.es
Filmmotto Yapım A.Ş.
Kuloğlu Mah. Sıraselviler Cad.
No: 82/1
34433 Cihangir, Beyoğlu, İstanbul,
Türkiye
T: +90 212 252 47 63
halil@filmotto.com.tr
FilmNation Entertainment
150 West 22nd Street, 9th Floor
New York, NY 10011, USA
info@filmnation.com
Films Boutique
Köpenicker Strasse 184
10997 Berlin, Germany
T: +49 30 695 378 50
F: +49 30 695 378 51
info@filmsboutique.com
Films Distribution
36, rue du Louvre
75001 Paris, France
T: +33 1 53 10 33 99
F: +33 1 53 10 33 98
fry@filmsdistribution.com
Film Sales Company
New York, USA
T: +1 212 481 50 20
andrew.herwitz@filmsalescorp.com
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Finecut Co. Ltd.
4F Incline Building
64 Seolleung-ro 90-gil
Gangnam-gu, Seoul, 135840, South
Korea
T: +82 2 569 87 77
cineinfo@finecut.co.kr

Grain Media
Unit 1, 1st Floor, Gladiator Works
Gladiator St., London SE23 1NA,
England
T: +44 208 690 10 10
info@grainmedia.co.uk
Guru Yapım Prodüksiyon
(Sahici Film)
Rasimpaşa Mah. Derya İş Hanı,
Rıhtım 28/63
34716 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
T: +90 216 2164186164
info@sahicifilm.com

Forastero Ltda
Chile Santiago de Chile
T: +569 62 49 48 40
florencia@forastero.cl
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

H HandMade Films
Suite 405, Golden Cross House
8 Duncannon Street, London WC2N
4JF, England
info@handmadefilms.com

Fresdeval Films
C/ Hileras 4, Pl. 6ª Of.8
28013 Madrid, Spain
T: +34 91 559 96 77
F: +34 91 542 75 92
info@fresdevalfilms.com

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

G Gabriel Polsky Productions
9229 W. Sunset Boulevard, Suite 315
Los Angeles, CA 90069, USA
T: +1 310 271 43 00
info@polskyfilms.com

Hérodiade
2 avenue de New York
75116 Paris, France
T: +33 6 03 01 05 48
Hiç Film Yapım
Adnan Kahveci Mah.
Yavuz Sultan Selim Blv.
Altınkent Sitesi Deniz Apt. D: 40
Beykent, İstanbul, Türkiye
T: +90 553 606 85 99
ufukbayraktar_@hotmail.com

Garagefilm International AB
Kvarngatan 4, 118 47 Stockholm,
Sweden
T: +46 8 545 133 65
info@garagefilm.se
Gaumont
30, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine, France
T: +33 1 46 43 20 00
Getto Film Yapım
Çankırı Cad.Yiba Çarşısı No: 45/274
06050 Altındağ, Ankara, Türkiye
T: +90 535 553 11 92
gettofilm@gmail.com

Homemade Films
Koniari 3, 114 71 Athens, Greece
T: +30 213 041 52 00
info@homemadefilms.gr

I

Ibtisam Films
mibtisam47@gmail.com
+972-524482645

The Icelandic Film Company
Borgartun 24, Reykjavik, IS 105,
Iceland
T: +354 690 00 90
kemp@kisi.is

İki Film
PK139 34431
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
info@ikifilm.com
İkinciyeni Film
Çengelköy Mah. Çengeloğlu Sok.
No: 8
Üsküdar, İstanbul, Türkiye
T: +0216 557 86 31
info@ikinciyenifilm.com.tr

IM Global
Headquarters 8201 Beverly Blvd.
5th Floor Los Angeles, CA 90048,
USA
T: +1 310 777 35 90
F: +1 323 657 53 54
info@imglobalfilm.com
Independent Film Sales
6 Hatton Place, EC1N 8RU London,
England
T: +44 207 257 87 34
F: +44 2072 40 90 29
mail@independentfilmcompany.com
Indie Sales
32 rue Washington, 75008 Paris,
France
T: +33 1 44 83 02 27
festival@indiesales.eu
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inHouse Projects
Caferağa Mah. 18/12
34710 İstanbul, Türkiye
T: +90 536 698 04 97
berkebas@me.com

J

Jaguar Project
Sıraselviler Cad.
Soğancı Sok. No: 1/A
Cihangir, Beyoğlu, İstanbul
T: +90 212 244 49 90
info@jaguarposta.com

Intramovies
Via E. Manfredi 15, 00197 Rome,
Italy
T:+39 6 807 72 52
F:+39 6 807 61 56
info@intramovies.com

Jeonwonsa Film Co.
208, Art and Design Bldg,
Konkuk University
120 Neungdong-ro, Gwangjin-gu
Seoul, 143 701, South Korea
T: +82 2 569 87 77
autumnwork@naver.com

Ishan Talkies
B 207 Greater Kailash 1
New Delhi, 110048, India
T: +91 98 11 99 45 08
shonalibose@hotmail.com

Jirafa Films
Pérez Rosales 787 of. A
Valdivia 5110652, Chile
T: +56 63 213 556
bruno@jirafa.cl

Ithaca Pictures
8711 Bonner Drive 90048
West Hollywood, USA
T: +1 310 967 01 12
fitzitalia@gmail.com
iFilm Production
No33, Khajeh Abdollah Ansari Ave.
Shariati Ave. Tehran, 1661773811,
Iran
T: +98 21 22 85 42 27
mirkarimi.reza@gmail.com

K K5 Media Group GmbH
Konradinstr. 5, 81543 Munich,
Germany
T: +49 89 37 50 559 10
F: +49 89 37 50 559
info@k5mediagroup.com
Kaliber Film
Halaskargazi Cad. No: 94 Maya Apt.
K: 6 D: 18
34371 Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 219 54 23
info@kaliberfilm.com
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Kamara
Gümüşsuyu Mah.
Kutlu Sok. No: 9/1
34437 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 292 92 37
yoel@kamarafilm.com
Karaçelik Film
İstanbul, Türkiye
T: +90 533 459 87 47
bilgeelif@gmail.com
Kars Film
Cafer Ağa Mah. Sakız Sok.
Moray Apt. No: 2/4
34710 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
T: +90 536 899 07 47
karsfilm@gmail.com
Karşı Film Yapımcılık Ltd. Şti.
İcadiye Mh. Ahmet Dayı Sok.
No: 1/14
34674 Üsküdar, İstanbul, Türkiye
T: +90 533 655 27 66
gulsen.bilican@gmail.com
Kinorama
Stoosova 25, 10000 Zagreb, Croatia
T: +385 1 231 67 87
F: +385 1 231 67 88
info@kinorama.hr
Klaket Arabe
32, Sheik Reihan, Downtown
Cairo, Egypt
T: +20 12 21 15 98 82
amalramsis@gmail.com
KokoSukuFilm
Kilyos Yolu a3d3 Alya Evleri
Uskumruköy, Sarıyer, Türkiye
T: +90 533 357 41 41
banu.alagoz@gmail.com
Kurmaca Film
Sıraselviler Cad. No: 78 D: 2
Cihangir, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 244 82 74
F: +90 212 244 82 50
Kuzgun Film
Kılıçalipaşa Mah,
Defterdar Yokuşu, 42/3
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
T: +90 532 413 85 80
muratduzgunoglu@yahoo.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sinema Genel Müdürlüğü
Anafartalar Cad.
Eski Adliye Binası No: 67
06250 Ulus, Ankara, Türkiye
T: +90 312 509 45 00
F: +90 312 509 45 45

L

Latido Films
Veneras 9, 3º 28013 Madrid, Spain
T: +34 915 488 877
F: +34 915 488 878
latido@latidofilms.com
Légende Cinéma
15 avenue d’Eylau
75016 Paris, France
T: +33 1 53 89 19 00
legende@legende.fr

Lotus-Film GESMBH
Johnstrass 83, A-1150 Wien, Austria
T: +43 1 786 33 87
F: +43 1 786 33 87-11
Oﬃce@lotus-film.com.at
Lucky Bird Pictures GmbH
Grillparzer Str. 3, Rgb.
D-81675, München, Germany
T: +49 89 41 18 89 00
F: +49 89 41 43 98 90
oﬃce@luckybirdpictures.de

M M3 Film
Sıraselviler Cad. No: 78 D: 2
Cihangir, Beyoğlu, İstanbul
T: +90 212 244 82 74
F: +90 212 244 82 50
info@m3film.com

Les Films du Lendemain
17 Quai des Grands Augustins
75006 Paris, France
T: +33 1 55 42 14 79
F: +33 1 55 42 14 77
contact@filmsdulendemain.fr

m-appeal
Prinzessinnenstr. 16
10969 Berlin, Germany
T: +49 30 61 50 75 05
F: +49 30 27 58 28 72
berlinoﬃce@m-appeal.com

Level K
Gammel Kongevej 137,
Over gården, 3.
DK-1850 Frederiksberg, Denmark
T: +45 4 844 15 34
tine.klint@levelk.dk

Mandarin Cinéma
22, rue de Paradis 75010 Paris,
France
T: +33 1 58 30 80 38
c.prevot@mandarin-bbf.com

Lionceau Films
14, rue Charles Delescluze
75011 Paris, France
T: +33 6 58 32 53 05
lionceaufilms3@gmail.com

Mars Cinema Group
Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu
No:4 Kat:1
Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 281 01 42
F: +90 212 270 55 58
www.marscinemagroup.com.tr

Lionsgate
45 Mortimer Street 5th Floor
London W1W 8HJ, England
T: +44 207 299 88 00
UkReception@lionsgatefilms.co.uk

Mars Media Entertainment
T: +7 985 960 56 56
gera@marsme.ru

Looks Filmproduktionen GmbH
Lützowufer 1, 10785 Berlin, Germany
T: +49 30 323 060-0
F: +49-30 323 060-19
haubrich@looksfilm.tv

Mars Production
Sıraselviler Cad. No: 78 K. 1 D: 2
34433 Cihangir, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 244 82 52
F: +90 212 244 82 50
info@marsfilm.net
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The Match Factory
Balthasarstrasse 79-81
50670 Cologne, Germany
T: +49 221 539 709-0
F: +49 221 539 709-10
info@matchfactory.de
Match Point
T: +90 533 578 06 99
melis@matchpointent.com
Maxima Film
B. Adžije 22, 10 000 Zagreb, Croatia
T: +385 1 364 77 00
F: +385 1 364 77 07
Media Luna New Films UG
Kaiser-Wilhelm-Ring 38, 6th Floor
50672 Cologne, Germany
T: +49 221 51 09 18 91
F: +49 221 51 09 18 99
info@medialuna.biz
Mediapro
C/ Virgilio n° 2, Ciudad de la
Imagen, Edificio 1
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid,
Spain
T: +34 91 512 78 30
jmendez@mediapro.es
Memento Films International
9 cité Paradis, 75010 Paris, France
T: +33 1 53 34 90 20
F: +33 1 42 47 11 24
sales@memento-films.com
Mer Film
T: +47 93 66 52 39
oistein@merfilm.no
Metropol Film
info@metropolfilm.org
Mezopotamya Sinema
Elmadağ Cad. Harbiye Çayırı Sok.
Kısmet İş Merkezi No: 3-2
Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 0212 232 60 63
F: +90 0212 230 31 43
zekeriaydogan@hotmail.com
Minds Meet
Havenlaan 108-110 Avenue du Port
1000 Brussels, Belgium
T: +32 2 266 66 66
info@mindsmeet.be
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Mintaş Film
T: +90 533 263 98 96
mintasfilm@gmail.com

Neue Road Movies
Berlin, Germany
T: +49 30 814 52 93 50
Oﬃce@neueroadmovies.com

Miramax
2450 Colorado Ave. Suite 100 East
90404 Santa Monica, California,
USA
T: +1 310 409 43 21
F: +1 310 828 88 19

New Morning Films Eurl
16 rue del’Ancienne Comédie
75006 Paris, France
T: +33 6 22 17 29 17
germain@newmorningfilms.com

Mîtosfilm
Reichenberger Strasse 36
10999 Berlin, Germany
T: +49 30 54 71 94 62
F: +49 30 54 71 95 08
info@mitosfilm.com

Nimbus Film
Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg,
Denmark
T: +45 36 34 09 10
nimbus@nimbusfilm.dk
Norwegian Film Institute
P.O.Box 485 Sentrum, N-0105 Oslo,
Norway
T: +47 22 47 45 00
F: +47 22 47 45 99
post@nfi.no

Mns Film
Emirgan Mahallesi Sezai Bey Cad.
No: 35
Sarıyer, İstanbul, Türkiye
T: +90 533 510 20 38
nursirmen@gmail.com

Nowhere
Warsaw, Poland
T: +48 500 89 22 53
nowhere@nowherefilm.pl

Mongrel Media
1028 Queen St. West
M6J 1H6, ON Toronto, Canada
T: +1 416 516 97 75
F: +1 416 516 06 51

Number 9 Films
Linton House 1st Floor
24 Wells St London W1T 3PH,
England
T: +44 207 323 40 60
F: +44 207 323 04 56
info@number9films.co.uk

Monkey Boy
Berlin, Germany
T: +49 30 81 72 89 80
Jan.dressier@themonkeyboy.de
Mor Film
Susam Sok. Kadife Palas Apt.
No:15 K: 334443 Cihangir, Beyoğlu,
İstanbul, Türkiye
T: +90 212 249 4608
F: +90 212 249 4609
info@morfilm.com
Mundial
Zacatecas 142-A, Col. Roma
CP 06700, México
T: +52 47 77 79 35-36
cristina_garza@mundialsales.com

N NDM International Sales
T: +52 155 274 312 88
ndm.sales@mantarraya.com

O Oh My Gomez! Films
Buenos Aires, Argentina
T: +54 9 115 702 31 36
ping@ohmygomez.com

P

Le Pacte
5 rue Darcet, 75017 Paris, France
T: + 33 1 44 69 59 59
Palomar S.p.A.
Via Guglielmo Imperial di
Francavilla, 4
Rome 00135, Italy
T: +39 6 375 96 81
Margherita.murolo@palomaronline.
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, Paris
T: +33 1 71 72 30 00
F: +33 1 71 72 33 10
Pati Film
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 533 768 73 70
rimozimo@patifilm.com
Paul Poet
Gregorygasse 21-27/3/1
1230 Vienna, Austria
T: +43 699 195 624 53
PaulPoet@gmx.net
Paramount Pictures
5555 Melrose Avenue
Los Angeles, CA 90038, USA
T: +1 323 956 50 00
kmk@paramount.com
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
Picture Tree International GmbH
Zur Börse 12, 10247 Berlin, Germany
T: +49 30 42 08 248-14
pti@picturetree-international.com
Paul Thiltges Distributions
Filmland 27, Zone Industrielle
L-8287 Kehlen, Luxembourg
T: +352 25 03 93 10
paul@ptd.lu
Pie Films
16 Hanatziv St., Tel Aviv 67018,
Israel
T: +972 54 689 89 82
talia@piefilms.co.il
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Pinema
Ekinciler Cad. Ertürk Sok.
Onat Plaza No: 4 Kat: 6
Kavacık, İstanbul, Türkiye
T: +90 216 537 77 70
F: +90 216 537 77 75
pinema@pinema.com
Popov Film
Delftsestraat 25, 3013 Rotterdam,
The Netherlands
info@popovfilm.nl
Possible Films, LLC
779 Riverside Drive, #B25
New York, NY 10032, USA
T: +1 646 998 42 61
info@possiblefilms.com
Potboiler Productions
9 Greek Street, London W1D 4DQ,
England
T: +44 207 734 73 72
joe@potboiler.co.uk
Praksis Film
Rasimpaşa Mah. Duatepe Sok.
No: 72/4
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
T: +534 517 50 58
info@praksisfilm.com
Prolog Film
Acıbadem Mah. Nazifbey Sok.
Günaydın Apt. No: 29/16
34718 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
T: +90 533 661 77 37
prologistanbul@gmail.com
Protagonist Pictures
42-48 Great Portland Street
W1W 7NB London, England
T: 44 207 734 90 00
info@protagonistpictures.com
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
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Rai Com
via Umberto Novaro, 18, 00195,
Rome, Italy
T: +39 06 331 782 44
catia.rossi@rai.it

Rook Films
Cima Dorada, Verriotts Lane
Morcombelake, Bridport
DT6 6DU London, England
T: 44 207 734 90 00
info@rookfilms.co.uk

Roberto Me Dejó Films
Buenos Aires, Argentina
T: +54 9 115 401 58 46
info@robertomedejofilms.com

Rouge International
Rue du Faubourg, Saint-Honoré
75008 Paris, France
T: +33 9 51 25 13 58

Q Qabeaseman Art Institute
T: +98 22 11 60 16
F: +98 22 11 65 74
info@qabeaseman.com

RTV Comercial
St. 12 Between 3rd & 5th Avenue
Miramar, Playa, La Habana
Habana 10400, Cuba
T: +53 7 204 95 40
ventas@rtvc.co.cu

Quinte Film
Konradstrasse 20, D-79100
Freiburg, Germany
T: +49 761 70 25 83
F: +49 761 70 17 96
quintefilm@aol.com

R

Radiant Films International
9201 Wilshire Blvd., Suite 303
90102 Beverly Hills, California, USA
T: +1 310 278 42 29
info@radiant-films.com
Rai Cinema S.p.a.
Piazza Adriana, 12
00193 Rome, Italy
T: +39 06 68 47 01
F: +39 06 68 71 518
Realitism Films
6 rue Chabanais
75002 Paris, France
T: +33 1 40 15 03 90
Revolution Films
9A Dallington Street
London EC1V OB, England
T: +44 207 566 07 00
savvas@revolution-films.com
Rodeo Drive
Via Alberico II, 33 00193 Rome, Italy
T: +39 6 45 44 97 67
F: +39 6 68 13 47 64
rodeo@rodeodrivesrl.com

S

Short Brothers LLC
T: +7 727 302 16 42
Olga.khlasheva@gmail.com

Surela Film Productions
Sinanpaşa Köprüsü Sokak No: 8/2
34353 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 227 34 96
info@surelafilm.com

Sine Olivia Pilipinas
Unit 307 Alicante Tower, Marquinton T
Residences
1800 Marikina City, Philippines
T: +6 391 72 74 42 20
sineoliviapilipinas@gmail.com

Tappeluft Pictures
Svaneveien 68, 9512 Alta, Norway
T: +47 97 15 79 23
F: +47 72 48 36 39
kjetil@tappeluft.com

Sinema-TV
Atatürk Oto Sanayi Sitesi
53. Sok. No: 11-C
Çiftkurtlar Honda Plaza
Kat:2 Maslak 34398 İstanbul
T: +90 212 368 19 00
bilgi@sinematv.com.tr

Salaam Cinema
9 Manav Mandir, 34 Worli Hill Rd
400018 Mumbai, India
T: +91 989 224 30 36
sanjai.shah@gmail.com

Sixteen Films
2nd Floor, 187 Wardour Street
London W1F 8ZB, England
T: +44 207 734 01 68
F: +44 207 439 41 96

Sayaka Producciones, S.L.
Nahikari Ipiña, Borja Cobeaga
Piñaga, 13-7º C 48993 Getxo, Spain
nahikari@sayaka.es

Soul Food Distribution
Pariske komune 13, 11000 Belgrade,
Serbia
T: +381 11 26 72 004
F: +381 11 26 94 152
sonja.topalovic@soulfoodfilms.com

Séville International
175 Bloor Street E.
North Tower - Suite 1400
Toronto, Ontario, M4W 3R8, Canada
T: +1 416 646 24 00
sevilleinternational@filmsseville.com
SF Film Production
Halfdansgade 10
DK-2300 Kopenhagen, Denmark
morthorst@sf-filmproduction.dk

Submarine
Amsterdam, The Netherlands
T: +31 20 330 12 26
info@submarine.nl

Sierra Aﬃnity
9378 Wilshire Blvd., Suite 210
Beverly Hills, CA 90212, USA
T: +1 424 253 10 60
F: +1 424 653 19 77
info@sierra-aﬃnity.com

RVK Studios
Seljavegi 2, 101 Reykjavik, Iceland
T:+ 354 515 05 50
F:+ 354 515 05 59
rvkstudios@rvkstudios.is
(virgin mountain)

Schramm Film Koerner & Weber
Buelowstrasse 90
Berlin 10783, Germany
T: +49 30 261 51 40
schrammfilm@snafu.de
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Stellar Mega Films
1601-1605, Building C, Oﬃce Park,
No. 10 Jintong West Road,
Chaoyang District
Beijing 100020 China
T: +86 10 85 87 70 00
jinsi@smimovie.com
Storytelling Media
Prinsensgt 2B
7012 Trondheim, Norway
ola@storytelling.no
Studio Ghibli
1-4-25 Kajino-cho, Koganei-shi 184,
Japan
post@ghibli.jp

The Talkies
Mkalles 691 Center, Mkalles
Beirut, Lebanon
P.O. Box 55315
T: +961 1 689 111
F: +961 1 689 111 (ext: 147)
Ticket to Ride Pty Ltd.
Building 53, Fox Studios, 38 Driver
Ave.
Moore Park, NSW 2021, Australia
T: +61 29 383 44 90
jamie@tickettoride.tv
Titlecard Pictures Inc.
1995 East 8th Avenue
Vancouver BC V5N 1T9, Canada
T: +1 604 220 01 57
Dylan@titlecardpictures.com
TME (The Moments Entertainment)
Konaklar Mah. Çınar Sok. No:11
4. Levent, Beşiktas, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 284 20 02
Torero Film GbR
Blarerstr. 56, 78462 Constance,
Germany
Turkish Film Network
Evliya Çelebi Mah. Bedrettin Sok.
4/3 Beyoglu,
34430 Şişhane, İstanbul Türkiye
T: +90 212 244 25 90
F: +90 212 244 25 89
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U UIP Türkiye
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Esin Sok.
Vera Plaza No:1 K:1 D:2
Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
T: +90 216 369 13 13
F: +90 216 467 50 40
Ulrich Seidl Film Produktion GmbH
Wasserburgergasse 5 / 7, 1090
Wien, Austria
T: +43 1 310 28 24
F: +43 1 319 56 64
oﬃce@ulrichseidl.com
Umut Sanat
Konaklar Mah. Faruk Nafiz Çamlıbel
Sok.
Final Apt. No: 3/2 4
34330 Levent, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 325 88 88
infoumut@umutsanat.com.tr
Unafilm GmbH
Alteburger Str. 2, Cologne, D-50678,
Germany
T: +49 221 348 02 80
oﬃce@unafilm.de
Universal Pictures
100 Universal City Plaza, Universal
City, CA 91608, USA
T: +1 800 864 83 77
Urban Distribution International
14 rue du 18 Août, 93100 Montreuil,
France
T: +33 1 48 70 46 55
arnaud@urbandistrib.com
Ustura Films
T: +972 599 52 59 77
najjarnajwa@gmail.com
Uzak Yakın Film
Yıldız Mah. Müvezzi Cad.
Eğri Çınar Sok. No: 40/1
Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
T: +90 546 258 23 32
orcunbenli@gmail.com

V Veit Helmer-Filmproduktion
Kastanienallee 55, 10119 Berlin,
Germany
T: +49 30 217 77 77
veit.helmer@arcor.de
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Velvet Film
36 rue d’Enghien 75010 Paris,
France
T: +33 9 51 97 43 30
F: +33 9 56 97 43 30
contact@velvet-film.com

Working Title Films
26 Aybrook Street, W1U 4AN
London, England
T: +44 207 307 30 00
Worldview Entertainment
1384 Broadway, 25th Floor
New York, NY 10018, USA
T: +1 212 431 30 90
F: +1 212 431 03 90
info@worldviewent.com

Versus Production
Quai de la Goffe 9, Liège 4000,
Belgium
T: +32 4 223 18 35
laura@versusproduction.be
Vertigo Productions Pty Ltd.
P.O. Box 63, Dover 7116 Tasmania,
Australia
T: +61 419 81 00 64
Visit Films
173 Richardson Street
Brooklyn, NY 11222, USA
T: +1 718 312 82 10
F: +1 718 362 48 65
info@visitfilms.com
Washington Square Films
310 Bowery, 2nd Floor, New York,
NY 10012, USA
T: +1 212 253 03 33
F: +1 212 253 03 30
production@wsfilms.com

W 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 Management
9, rue Bleue, 75009 Paris, France
T: +33 1 53 95 04 64
F: +33 1 95 04 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
Wildside
Viale Giuseppe Mazzini, 9
00195 Rome, Italy
info@wildside.it

Z

Zeitgeist Films Ltd.
247 Centre Street
New York, NY 10013, USA
T: +1 212 274 19 89
F: +1 212 274 16 44
Zentrope Entertainments33
Filmbyen 22, 2650 Hvidovre
Denmark
T: +45 36 86 87 88
Zoo Entertainment
314/2503, First Floor
Motilal Nagar No. 2, Oﬀ MG Road
Goregaon 400090 Mumbai, India
T: +91 98 21 60 40 40
zooentertainmentindia@gmail.com
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Ç Çiğdem Mater

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

A Abdurrahman Çelik
Abdurrahman Keskiner
Adrienne Bory
Agah Özgüç
Ahmet Boyacıoğlu
Ahmet Gürata
Akbank Sanat
Alfama
Alin Taşçıyan
Alisa Lebow
Almıla Akdağ
Altitude Film Sales
Annegret Richter
Antipode
Arjantin İstanbul Başkonsolosluğu
Arzu Film
Aslan Film
Asmin Film
Atilla Dorsay
Atlanta Film
Atlas Sineması
Autlook Films
Avustralya Büyükelçiliği
Ayşe Barım

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

B Bac Films
Balkon Film
Be For Films
Belmin Söylemez
Berenice Gulman
Beta Cinema
Beyoğlu Sineması
BFI
Bir Film
Birşeyler Birşeyler Olur Okulu
BMS Proje
Bos Bros & TV Productions
Böcek Yapım
Burçak Evren
Bülent Erkmen

D D Yapım
Danish Film Institute
Deniz Film Prodüksiyon
Deniz Yeşil
Denk Sinema
Dimitrie Cantemir Romen Kültür
Merkezi
Dmitriy Golubnichiy
Doc & Film International
Dr. Christian Lüﬀe
DreamLab Films

E Edko Film
El Pampero Cine
Elif Ergezen
Engin Ertan
Esin Küçüktepepınar
Europacorp
Eye Film
EZ Films

F Fabula Films
Fanatik Film
Fanny Aubert-Mallaurie
Fatih Özgüven
Fatma Çolakoğlu
Fenafilm
FerFilm Production
Feriye Sineması
FG Digital Film
Fida Film
Film Factory Entertainment
Filmartı
Filmmotto Yapım A.Ş.
Films Boutique
Films Distribution
Finecut Co. Ltd.
Fortissimo Films
Fransa İstanbul Başkonsolosluğu
Fügen Uğur

C Cadavre Films
Calinos Films
G Getto Film Yapım
Centro Sperimentale di Cinematografia
Guru Yapım Prodüksiyon
Chaz Prod.
(Sahici Film)
Cineteca Nazionale
Gülçin Kaya
CNN TÜRK
Coproduction Oﬃce
Cornix Film
Costin Zamfir
Craig Dicker
Curfew Film
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H Hanway Films
Harun İzer
Hasan Cömert
Heretic Outreach
Hülya Uçansu

I Ilgın Erarslan Yanmaz
IM Global
Indie Sales
Intramovies
Iranian Independents

İ İki Film
İkinciyeni Film
inHouse Projects
İsrail İstanbul Başkonsolosluğu
İstanbul Fransız Kültür Merkezi
İstanbul Goethe Institut
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
İstanbul Modern
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu

J Jaguar Project
Jak Şalom
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu

K K5 Media Group
Kağan Gözen
Kaliber Film
Kamara
Kamil Çevikalp
Karşı Film Yapımcılık Ltd. Şti.
Kemal Uysal
Kinorama
Kiraz Halkla İlişkiler
Kkoci Productions
KokoSukuFilm
Kurmaca Film

L Latido Films
Le Bureau Films
Le Pacte
Level K

M M-appeal
Maria Luisa Scolari
Mars Media Entertainment
Mars Production
Media Luna
medya GaGa
Mehmet Eryılmaz
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Memento
Mesut Cem Erkul
Mezopotamya Sinema
Michelle Wild
Mintaş Film
Mîtosfilm
Mor Film
Muammer Yanmaz
Muhsin Akgün
Murat Tolga Şen
Müge Turan Tüfenk

N NDM International Sales
Necati Sönmez
Nejdet Arkın
Nevin Öngür
New Morning Films
Norwegian Film Institute
NTV

O Oh My Gomez! Films
Olkan Özyurt
Opticnerve Films

P Park Circus
Pascale Ramonda
Pati Film
Paul Thiltges Distributions
Pelin Opçin
Pera Müzesi
Picture Tree International
Pinball
Pinema
Polonya İstanbul Başkonsolosluğu
Praksis Film
Pyramide International

R RAI
Rexx Sineması
Rouge International
Rüzgar Film

S Saadet Ersin
Sayaka
Selçuk Yavuzkanat
Sevil Sezen
Sina Viktor Salah
Sine Olivia Pilipinas
Soho House Istanbul
Soul Food Films
Sultan Duranay
Surela Film Productions

Susanna Harutyunyan
Suzi Erşahin
Swedish Film Festival

T Taner Öngür
The Festival Agency
The Match Factory
The Moments Entertainment
Toprak Sergen
Tunç Başaran
Türker İnanoğlu

U UDI
UIP
Umut Sanat
Ustura Films
Uzak Yakın Film

V Vasıf Kortun
Veit Helmer-Filmproduktion
Visit Films

W Warner Bros., Türkiye
Wide Management

Y Yiğit İyisever
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A Abu Nowar, Naji 151
Akay, Emre 97
Alagöz, Ertan Velimatti 82
Alonso, Lisandro 220-221
Amachoukeli, Marie 151
Anderson, Paul Thomas 113
Arcand, Denys 124
Arraf, Suha 202
Arriaga, Guillermo 114
Atadeniz, Yılmaz 108
Atay, Ali 67
Atay, Barış 68
Ateş, Enes 101
Attenborough, Richard 242
Attieh, Rania 175
August, Bille 124
Aydoğan, Zekeriya 83

B Babenco, Hector 114
Balcı , Emine Emel 69
Baumbach, Noah 114
Bayraktar, Ufuk 70
Bécue-Renard, Laurent 163
Benjamin, Anna 226
Berger, Marco 202
Beyazdağ, Muhammet 101
Beysülen, Yusuf Kenan 84
Binder, Maria 85
Bonello, Bertrand 115
Bose, Shonali 185
Burger, Claire 151
Bykov, Yury 54

C Canaval, Hubert 163
Cauvin, Brice 185
Chandor, J.C. 116
Chiarini, Duccio 186
Christensen, Shawn 152
Christopher, Mark 133
Clere, Guillaume 226
Cobeaga, Borja 133
Costanzo, Saverio 203

Ç Çokbilir, Cevahir 101

D Dadak, Zeynep 97
Daldry, Stephen 116
Daranas Serrano, Ernesto 134
De Heer, Rolf 125
De Jong, Sam 153
De La Iglesia, Álex 114, 164
De Matteo, Ivano 204
Delaporte, Alix 204
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Demange, Yann 153
Demirel, Çayan 76
Diaz, Lav 175
Dora, Amin 187
Dumont, Bruno 126
Dupieux, Quentin 40
Düzgünoğlu, Murat 41

E Elkabetz, Ronit 205
Elkabetz, Shlomi 205
Elmas, Bingöl 86
Er, Nermin 78, 194
Erçetin, Barış 78
Erksan, Metin 105
Eryılmaz, Mehmet 71
Erzincan, Caner 72
Evci, Selim 73

F Falardeau, Philippe 135
Ferran, Pascale 135
Fontaine, Anne 117
Forero, Jorge 176

G Garcia, Daniel 175
Ghobadi, Bahman 114
Giæver, Ole 136
Gitai, Amos 114
Glawogger, Michael 243
Gordon Green, David 137
Gosling, Ryan 177
Gözelekli, Serdar 79
Granit, Tal 154
Grasser, Helmut 163
Greenaway, Peter 126
Grozeva, Kristina 210
Guzmán, Patricio 164
Guzzanti, Sabina 137
Güler, Özlem 101
Gümürhan, Mete 87
Güney, Yılmaz 109
Gürsu, Tamer 110

H Hacıhafızoğlu, Faruk 74
Hacır, Gürkan 88
Haigh, Andrew 118
Harper, Tom 138
Hartley, Hal 127
Hawke, Ethan 165
Hawks, Howard 242
Helmer, Veit 194
Hiromasa, Yonebayashi 139
Hirschbiegel, Oliver 118
Hoerner, Sigrid 187

Hopkins, Ben 42
Hoppe, Jörg A. 166
Hui, Ann 43

I Ikic, Ivan 210

İ İpeker, Eytan 96
İrfanoğlu, Mehmet 101

J Javidi, Nima 155
Jimenez, Cédric 139
Jiménez, Cristián 206
Johnson, Gerard 155
Jordan, Michael 244
Juric, Zvonimir 211

K Kaçar, İhsan 91
Kahn, Cédric 44
Karaaslan, Serhat 100
Karaçelik, Tolga 75
Karakaya, Erol 93
Karasu. Irmak 101
Kári, Dagur 140
Kaya, Metin 89
Kayan, Merve 97
Keltek, Gürcan 90
Kıral, Erden 76
Koçi , Fatmir 212
Konchalovsky, Andrei 127
Korki, Shawkat Amin 45
Kurtuluş, Hakkı 98
Kurtuluş, İsmet 78, 194
Kusturica, Emir 114
Kültü, Neslihan 101

L Lange, Heiko 166
Lartigau, Eric 188
Lavie, Talya 188
Lawson, Josh 189
Lee Jones, Tommy 119
Leone, Sergio 246
Leventoğlu, Ömer 91
Levring, Kristian 141
Liberski, Stefan 190
Lilti , Thomas 156
Lojkine, Boris 55
Lopes Curval, Julie 141

M Madsen, Michael 177
Madsen, Ole Christian 46
Maeck, Klaus 166

Mahmoudi, Jamshid 56
Makhmalbaf, Mohsen 128
Manda, Margarita 178
Martone, Mario 142
Mavioğlu, Ertuğrul 76
Maymon, Sharon 154
Melikyan, Anna 47
Menuhin, Ibtisam Mara’ana 166
Mintaş, Erol 57
Mirkarimi, Reza 58
Mitchell, David Robert 199
Moguillansky, Alejo 190
Munzi, Francesco 48
Musaoglu, Elchin 156
Myhill, Guy 206

N Nair, Mira 114
Najafi, Ayat 59
Najjar, Najwa 64
Nakata, Hideo 114
Nichols, Mike 244

O Oliehoek, Tim 195
Olmi, Ermanno 129
Orman, Hacı 227
Osmond, Louise 167
Ozon, François 120

Ö Östberg, Elchin 157
Öz, Kazım 92
Özmen, Mahur 80
Özsoy, Sıla 100

P Panahi, Jafar 120
Peck, Raoul 129
Pérez Solano, Jorge 178
Perry, Alex Ross 50
Petzold, Christian 49
Poet, Paul 167
Poitras, Laura 168
Polsky, Gabe 169

R Ramsis, Amal 169
Rickman, Alan 143
Rodríguez, Alberto 143
Rosales, Jaime 179
Rosi, Francesco 245
Rsumovic, Vuk 212
Ruizpalacios, Alonso 158
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yönetmen dizini
ındex of dırectors

S Salgado, Juliano Ribeiro 170
Sandlund, Fia-Stina 190
Sang-soo, Hong 144
Saraçoğlu, Melik 98
Savucu, Cihan 93
Sayfullaeva, Nigina 207
Scherfig, Lone 145
Schipper, Sebastian 145
Seidl, Ulrich 180
Sepúlveda, Rodrigo 146
Soysal, Faysal 94
Söylemez, Belmin 98
Sözer, Mete 81
Strickland, Peter 180
Sturminger, Michael 146
Suchsland, Rüdiger 171
Svilicic, Ognjen 213
Szumowska, Malgorzata 208

T Tamhane, Chaitanya 158
Tanovic, Danis 60
Telci, Mahmut 102
Tepegöz, Erdem 99
Theis, Samuel 151
Thornton, Warwick 114
Tierney, Jacob 191
Tuğcu, Said 100
Türkmen, Aysim 80
Tzoumerkas, Syllas 214

V Valchanov, Petar 210
Van Den Berghe, Gust 159
Van Ewijk, Jan-Willem 61
Van Sant, Gas 247
Vermut, Carlos 160
Vikram Sengupta, Aditya 181
Vinterberg, Thomas 51
Visconti, Luchino 239
Vitrinel, Çiğdem 77
Von Einsiedel, Orlando 171

W Warchus, Matthew 121
Wenders, Wim 122, 170
Winterbottom, Michael 130
Wirkola, Tommy 199
Wiseman, Frederick 172
Wolfe, Matthew 62
Wolfe, Daniel 62

X Xiaoshuai, Wang 147

Y Yerzhanov, Adilkhan 148
Yeşil, Deniz 95

FİLM DİZİNİ
INDEX OF FILMS

Z Zaman, Hisham 63
Zophoniasson, Baldvin 52
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film dizini
ındex of fılms

1-9 ’71 153
45 Yıl 118

A Aç Kalpler 203
Adımı Sen Koy 207
Ah! Ne Tatlı Savaş 242
Akşam Yemeği 204
Alman Canlandırma
Sineması 216-217
Altın Çağ 43
Altın Peşinde 190
Amsterdam Ekspres 212
Annemin Şarkısı 57
Arabulucu 133
Aşk Zahmetli İştir 181
Aşkın Dili 117
Atlantik 61
Aurora 146
Aynasız 155
Azrail 211

B B Filmi… 166
Baba Beni Yakalasana 62
Bâkir Dev 140
Bana Bak Philip 50
Barbarlar 210
Başkan 128
Bataklık 143
Beden 208
Bela Parkı 157
Belalı Ev 148
Ben Ölmeden Önce 152
Beni Sen Anlat 80
Beyaz Çınar 92
Bilge ve Öğrencisi… 98
Bizans Oyunu 97
Bodrumda 180
Bomba Gibi 214
Bugün 58
Burgundy Dükü 180

C Caligari’den Hitler’e 171
Can Dostum 247
Casanova Variations 146
Charlie’nin Ülkesi 125
Citizenfour 168

Ç Çekmeköy Underground 80
Çılgın Kalabalıktan Uzak 51
Çırılçıplak 83
Çöplük 116

film dizini
ındex of fılms

D Derin Uyku 242
Ders 210
Devlet Mafya El Ele 137
Dış Ses 206
Dikkat Kan Aranıyor 110
Doğada Tek Başına 136

E Eisenstein Meksika’da 126
Eksik 68
Enayi 54
Enerji 163
Evvelden 175
Ezik 206

F Fakat Müzeyyen Bu Derin
Bir Tutku 77
Fanusta Yaşayanlar 52
Florence Anlatıyor 167

G Gavur Mahallesi 84
Gece 76
Genç Pehlivanlar 87
Gerçeklik 40
Ghadi 186
Gizli Kusur 113
Gönüllerin Şampiyonu 167
Güeros 158
Güzel Gençlik 179
Güzelliğin Hanedanlığı 124

H H. 175
Haiti’de Cinayet 129
Hal ve Gidiş 134
Hamileler Diyarı 191
Harika Çocuk 142
Hasret 42
Hayal Ülkesi 222
Hayalet 223
Hayat Altmışından Sonra 187
Hayatımın Şarkısı 188
Hayatını Yaşa 185
Haziran Yangını 88
Her Şey Güzel Olacak 122
Her Yer Yeniden Yeşerecek 129
Hırsızın Gözleri 64
Hipokrat 156
Hisar Kısa Film Seçkisi 100-102
Hitler’e Suikast 118
Homo Politicus 227

I Işıltılı Hayat 141

İ İçimdeki Balık 82
İdil Biret... 96
İnsana ve Savaşa Dair 163
İntikam 141
İs 93
İsrail Usulü Boşanma 205
İşçinin Ölümü 243
İtsi Bitsi 46
İyi Bir Yalan 135
İyi, Kötü ve Çirkin 246

Mona Lisa 244
Motivasyon Sıfır 188
Muna 79
Mutlu Son 99
Müjdeler Var… 98

N Nabat 156
Ned Rifle 127
Neden Tarkovski Olamıyorum 41
Nefesim Kesilene Kadar 69

J Japon Nişanlım 190
O Onur 121
K Kaçış Sanatı 185
Kanunsuzlar 78
Kanunun Kuvveti 139
Kaplanlar 60
Kar Korsanları 74
Kara Ruhlar 48
Kaydet, Ben Bir Arabım 166
Kayıp Nehir 177
Kayıp Zamanlar 94
Kelebeğin İzi 169
Kelebek 202
Kentin Üzerindeki Eller 245
Kızıl Amnezi 147
Kızıl Ordu 169
Kim Korkar Hain Kurttan? 244
Koloni 90
Komşu Komşu! Huuu! 86
Krala Mektup 63
Kurallar Böyle 213
Kuş İnsanlar 135
Kuzey 76
Küçük Bir Aşk Hikâyesi 56
Küçük Bir Sorun 186
Küçük Karmaşa 143
Küçük Ölüm 189
Küçük Serseri 126
Kümes 70

L Leopar 239
Limonata 67
Liverpool 222

M Mahkeme 158
Manglehorn 137
Marnie Oradayken 139
Maskeli 5ler 108
Melbourne 155
Meleğin Yüzü 130
Messi 164
Misafir 71
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Ö Ölü Kar 2… 199
Ölüler 223
Özgürlük 224
Özgürlük Tepesi 144

P Party Girl 151
Peşimdeki Şeytan 199
Postacının Beyaz Geceleri 127
Prens 153

R Rimolar ve Zimolar
Kasabada Barış 78, 194

S Sabaha Doğru 91
Sahipsiz Çocuk 212
Saint Laurent 115
Saklı 73
Sarmaşık 75
Savaş Kitabı 138
Sedef Düğme 164
Sessiz Kalp 124
Sessizliğin Mirası 226
Seymour 165
Seyyit Han 109
Sihirli Kız 160
Soluk 89
Son Vuruş 204
Sonsuz Hüzün 178
Sonsuza Dek 178
Star 47
Stüdyo 54… 133

Ş Şeytan 159
Şiddet 176
Şimdi Herkes 97
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film dizini
ındex of fılms

T Taksi 120
Tanrılarla Konuşmalar 114
Taşa Yazılmış Hatıralar 45
Taşkınlar Kulübü 145
Theeb 151
Toprağın Tuzu 170
Trans* BUT 85

U Ulusal Müze 172
Umut 55

Ü Ülkesiz Şarkılar 59

V Vahşi Yaşam 44
Ve Panayır Köyden Gider 81
Veda Partisi 154
Victoria 145
Villa Touma 202
Virunga 171

W While We’re Young 114
Wiplala 195

Y Yeni Dünya 71
Yeni Kız Arkadaşım 120
Yılanların Öcü 105
Yolcu 119
Yollara Düştük 95
Yüzündeki Sır 49

Z Zırva 194
Ziyaret 177

film dizini
ındex of fılms

1-9 ’71 153
13 Minutes 118
45 Years 118
54: Director’s Cut 133

A A Blast 214
A Few Cubic Meters of Love 56
A Little Chaos 143
A Most Violent Year 116
Amsterdam Express 212
An Eye for Beauty 124
And The Circus Leaves Town 81
Atlantic. 61
Attention! Blood Is Wanted 110
Aurora 146

B B-Movie… 166
Barbarians 210
Beautiful Youth 179
Before Dawn 91
Before I Disappear 152
Behaviour 134
Bélier Famil, The 188
Big Sleep, The 242
Bilge and her Apprentice... 98
Bird People 135
Black Souls 48
Blowfly Park 157
Body 208
But Müzeyyen... 77
Butterfly 202
Byzantine Game 97

C Casanova Variations 146
Catch Me Daddy 62
Charlie’s Country 125
Citizenfour 168
Colony 90
Connection, The 139
Coop, The 70
Court 158

Ç Çekmeköy Underground 80

D Dark Horse 167
Dead Snow2: Red vs. Dead 199
Dinner, The 204
Duke of Burgundy, The 180
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E Easy Way Out, The 185
Eisenstein in Guanajuato 126
Energized 163
Every Thing Will Be Fine 122
Eyes of a Thief 64

F Face of an Angel, The 130
Fantasma 223
Far From the Madding Crowd 51
Farewell Party, The 154
Fiddlesticks 194
Fish in Me 82
Fool, The 54
Forever 178
From Caligari to Hitler 171
From What is Before 175

G Gemma Bovery 117
German Animation 216-217
Gett… 205
Ghadi 186
Giaour Neighourhood 84
Gold Bug, The 190
Golden Era, The 43
Goob, The 206
Good Lie, The 135
Good Will Hunting 247
Good, The Bad and The Ugly,
The 246
Greenery Will Bloom Again 129
Güeros 158

H H. 175
Hands Over the City 245
Happily Ever After 99
Hey Neighbour! 86
High Society 141
Hill of Freedom 144
Hippocrates 156
Hisar Short Film Selection 100-102
Homesman, The 119
Homo Politicus 227
Hope 55
Hungry Hearts 203
Hyena 155

I Idil Biret... 96
In the Basement 180
Inherent Vice 113
It Follows 199
Itsi Bitsi 46
Ivy 75
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film dizini
ındex of fılms

J Jauja 222
June Fire 88

L La libertad 224
Labour of Love 181
Lack 68
Last Hammer Blow, The 204
Lawless 78
Lemonade 67
Leopard, The 239
Leopardi 142
Lesson, The 210
Letter to the King 63
Li’l Quinquin 126
Life in a Fishbowl 52
Listen Up Philip 50
Little Death, The 189
Liverpool 222
Los muertos 223
Lost River 177
Lucifer 159

M Magical Girl 160
Manglehorn 137
Margarita, with a Straw 185
Marshland 143
Masked 5, The 105
Melbourne 155
Memories on Stone 45
Messi 164
Miss Sixty 187
Missing Times 94
Mona Lisa 244
Muna 79
Murder in Pacot 129
My Talk With Florence 167

N Nabat 156
Naked 83
Name Me 207
National Gallery 172
Ned Rifle 127
Negociador 133
New Girlfriend, The 120
New World, The 72
Night 76
No Land’s Song 59
No One’s Child 212
North 76
Now, Everyone 97

film dizini
ındex of fılms

O Of Men and War 163
Oh! What a Lovely War 242
Out of Nature 136
Owners, The 148

P Party Girl 151
Pearl Button, The 164
Perpetual Sadness 178
Phoenix 49
Postman’s White Nights, The 127
Preggoland 191
President, The 128
Pride 121
Prince 153

R Reality 40
Reaper, The 211
Red Amnesia 147
Red Army 169
Revenge of the Snakes 105
Rimo and Zimo… 78, 194
Riot Club, The 145

S Saint Laurent 115
Salt of the Earth, The 170
Salvation, The 141
Secret 73
Seymour: An Introduction 165
Seyyit Han 109
Short Skin 186
Sigh 89
Silent Heart 124
Smudge 93
Snow Pirates 74
Song of My Mother 57
Star 47
State-Mafia Pact, The 137

T Taxi 120
Theeb 151
These are the Rules 213
Tigers 60
Today 58
Tokyo Fiancée 190
Trace of the Butterfly, The 169
Trans* BUT... 85
Trash 116
Turkey, The Legacy… 226

U Until I Lose My Breath 69

V Victoria 145
Villa Touma 202
Violence 176
Virgin Mountain 140
Visit, The 177
Visitor 71
Virunga 171
Voice Over 206

W War Book 138
We Bear Good News… 98
We Hit the Road 95
When Marnie was There 139
While We’re Young 114
White Plane 92
Who’s Afraid of Virginia Woolf? 244
Why Can’t I Be Tarkovsky 41
Wild Life 44
Wiplala 195
Words with Gods 114
Workingman’s Death 243
Write Down I’m an Arab 166

Y Yearning 42
You Tell About Me 80
Young Wrestlers 87

Z Zero Motivation 188
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
YÖNETİM KURULU
BOARD OF ADMINISTRATION

YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE BOARD

Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı

Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı

Başkan Yardımcıları
Vice Chairmen
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

Üyeler
Members
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

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
Kurumsal İletişim Danışmanı
Corporate Communication Advisor
anna turay turhan

DENETLEME KURULU
AUDITORS
selahattin beyazıt
rıza kutlu ışık
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YÖNETİM
MANAGEMENT
Genel Müdür
General Director
görgün taner
Mali ve İdari İşler Başkanı
Head of Finance and Administration
ahmet balta
Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
Marketing and Business Development
Director
tuba tortop
Sponsorluk Programı Direktörü
Sponsorship Programme Director
yasemin keretli çavuşoğlu
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

Hukuk Danışmanları
Legal Advisors
esat berksan
sadife karataş kural

İstanbul Bienali Direktörü
Istanbul Biennial Director
bige örer

İdari İşler Danışmanı
Advisor for Administrative Affairs
rıfat öktem

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü
Istanbul Theatre Festival Director
dr. leman yılmaz
İstanbul Caz Festivali Direktörü
Istanbul Jazz Festival Director
pelin opcin
İstanbul Tasarım Bienali Direktörü
Istanbul Design Biennial Director
deniz ova

325

Salon İKSV Direktörü
Salon İKSV Director
bengi ünsal
Kültür politikaları Çalışmaları Direktörü
Cultural Policy Studies Director
Özlem ece
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
nilay kartal
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KÖPRÜDE BULUŞMALAR
MEETINGS ON THE BRIDGE

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
ISTANBUL FILM FESTIVAL
DANIŞMA KURULU
ADVISORY COMMITTEE

FESTİVAL
THE FESTIVAL

atilla dorsay (Onursal Honorary)
esin küçüktepepınar

Direktör Director
azize tan

Uluslararası İlişkiler
International Correspondent
edna faınaru

Direktör Yardımcısı
Assistant Director
kerem ayan

Türkiye Belgeselleri Danışma Kurulu
Advisory Committee for Turkish
Documentaries
elif ergezen
ahmet gürata
alisa lebow

Koordinatörler
Coordinators
nuray muştu
bulgu öztürk
yusuf pinhas

Özel Proje Danışmanı
Special Project Consultant
fatih özgüven
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Köprüde Buluşmalar Danışma Kurulu
Meetings on the Bridge Advisory
Committee
seyhan kaya
emine yıldırım
reha erdem
ahmet boyacıoğlu
Yönetici
Head of Meetings on The Bridge
gülin üstün
Danışman
Advisor
tobıas pausınger

Editör Yardımcısı
Assistant Editor
nihan katipoğlu

Koordinatör
Coordinator
beste yamalıoğlu

Konuk Ağırlama Sorumlusu
Hospitality Associate
nil perçinler

Asistanlar
Assistants
hande öçalan
aslıhan altuğ

Konuk Ağırlama Asistanı
Hospitality Assistant
sezen kayhan
Altyazı Koordinatörü
Subtitle Coordinator
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
berna naldemirci

MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS

Asistanlar
Assistants
zeynep seyhun (Uluslararası Basın
International Press)
hüma üster
Video Çekimleri
Video Recordings
hamit çakır
sayit çakır
Festival Muhabirleri
Festival Reporters
esra çimencioğlu
nihan katipoğlu
Festival Röportajları
Festival Interviews
engin ertan
esin küçüktepepınar
emrah kolukısa
Çevirmenler
Translators
ayşe emek
leyla aksu
sinem şekercan
cenk kurt
Akreditasyon Merkezi Koordinatörü
Accreditation Centre Coordinator
selen akgöl

Direktör Director
ayşe bulutgil
Yöneticiler
Managers
özlem bekiroğlu
elif obdan gürkan
(Uluslararası Basın
International Press)
Koordinatör
Coordinator
ayda burcu danışman
Görsel İçerik Sorumlusu
Visual Archive Associate
özge güleryüz
Sorumlu
Associate
ayşen gürkan
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İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO
Yönetici Manager
selçuk metin
Asistan Assistant
erman pehlivan
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SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME
Direktör Director
yasemin keretli çavuşoğlu
Yönetici
Manager
zeynep pekgöz
Koordinatör
Coordinator
zeynep karaman
Sponsor İlişkileri Sorumlusu
Sponsor Relations Associate
ırmak kaleli
Operasyon Sorumlusu
Operation Associate
pelin davidyan

PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME
MARKETING AND BUSINESS
DEVELOPMENT
Direktör Director
tuba tortop
Pazarlama Yöneticisi
Marketing Manager
irem akev uluç
Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi
Sales and Business Development
Manager
dilan beyhan

Bilet Satış Asistanı
Corporate Sales Representative
neva abrar

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION & RECORDS
CENTRE

Saha Operasyonları Sorumlusu
Field Operations Associate
sezer kari

Yönetici Manager
esra çankaya

İnsan Kaynakları Yöneticisi
Human Resources Manager
seda yücesoy çakıroğlu

CRM Sorumlusu
CRM Associate
özge genç

PRODÜKSİYON
PRODUCTION

İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist
eren ertekin

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND
PUBLICATIONS
Yönetici Manager
didem ermiş
Yayın Koordinatörü
Publications Coordinator
cüneyt tabanoğlu

Yönetici Manager
umut kurç
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
erdal hamamcı

MALİ İŞLER
FINANCE
Yöneticiler Managers
ahmet buruk
(Bütçe ve Muhasebe
Budget and Accounting)

Editör Editor
merve evirgen

hasan alkaya
(Satın Alma ve Yurtdışı Projeler
Purchasing and International
Projects)

Yayın Operatörü
Publications Operator
ferhat balamir

başak sucu yıldız (Finans Finance)

Grafiker
Graphic Designer
selin pervan

Üye İlişkileri Sorumlusu
Member Relations Associate
yıldız lale yıldırım

Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster
sezen özgür

Bilet Satış Sorumluları
Ticket Sales Associates
ercan kaya
gonca varol

Direktör Director
semin aksoy

Arşiv asistanları
Archive Assistants
dilan bolluk
irem ünal

Gişe Görevlileri
Box Officers
yağmur korkmaz
derya öztürk

Muhasebe Sorumluları
Accounting Associates
kadir altoprak
deniz yılmaz

KAMU DESTEKLERİ VE
ULUSLARARASI FONLAR
PUBLIC AND INTERNATIONAL
GRANTS
Yönetici
Director
aslı yurdanur
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İNSAN KAYNAKLARI VE
İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND
ADMINISTRATION

Sosyal Medya Sorumlusu
Social Media Associate
bahar helvacıoğlu

Pazarlama Sorumluları
Marketing Associates
cansu aşkın
meriç yirmili

Üye İlişkileri Asistanları
Member Relations Assistants
lara eram
gülce şahin
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İnsan Kaynakları Asistanı
Human Resources Assistant
cansu zülfikar
Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security
Manager
ersin kılıçkan
Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu
IT Support Technician
kadir ayyıldız
Danışma Görevlisi
Reception Officer
ışıl öztürk
Depo Sorumluları
Shopkeepers
muzaffer sayan
şerif kocaman
Yardımcı Hizmetler
Services
özden atukeren
aşkın bircan
ibrahim çakmak
aydın kaya
hayrullah nişancı
serap sürgit
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KÜLTÜR POLİTİKALARI VE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ
CULTURAL POLICY DEVELOPMENT
AND SOCIAL RESPONSIBILITY
PROJECTS
Direktör Director
özlem ece
Araştırma Uzmanı
Research Specialist
ceren yartan

SALON İKSV
SALON İKSV
Direktör Director
bengi ünsal
Mekân ve Prodüksiyon Sorumlusu
Venue and Production Manager
egemen eti
Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
deniz kuzuoğlu
Ses Mühendisi
Sound Engineer
sinan özçelik
Sahne Amiri
Stage Supervisor
ufuk şakar
Işık Tasarımcısı
Ligting Engineer
efe sümer
Asistan
Assistant
deniz sağdıç
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NOTLAR
NOTES

332
NOTLAR
NOTES

333
NOTLAR
NOTES

334
NOTLAR
NOTES

335
NOTLAR
NOTES
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Festival Kataloğu

Festival Kampanyası

Festival Catalogue

Festival Campaign

baskıya hazırlayanlar edıtors

reklam ajansı advertısıng agency

Yusuf Pinhas

TBWA\ISTANBUL

Nihan Katipoğlu
Nuray Muştu
malzeme koordinasyonu
materıal coordınatıon
Bulgu Öztürk
Agâh Özgüç
çeviri translatıon
Cenk Kurt
Yaprak Erdem
Çağdaş Günerbüyük
Yusuf Pinhas
Nazım Dikbaş
Özgür Çiçek
metinler texts
Engin Ertan
Kaan Karsan
Nihan Katipoğlu
Yusuf Pinhas
türkçe düzelti turkısh proofreadıng
Nihal Boztekin
grafik tasarım graphıc desıgn
Kerem Yaman, BEK
grafik uygulama graphıc applıcatıon
Ferhat Balamir, İKSV
baskı ve cilt prıntıng and bındıng
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