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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),  
kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan  

bir kültür kurumu. 1973 yılından bu yana 
İstanbul’un kültür sanat yaşamını zenginleştiren 

çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul 
Müzik, Film, Tiyatro ve Caz festivalleri, İstanbul 
Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer  

Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen,  
yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, 

Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV’de 
de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği 

yapıyor. Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak 
Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki 

Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen 
İKSV, kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda 

bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve 
raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca festivallerinde 

sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri, yer aldığı 
yerel ve uluslararası ortak yapımlar ve Fransa’daki 

Cité Internationale des Arts sanatçı atölyesinde 
yürüttüğü bir misafir sanatçı programının yanı sıra 

her yıl sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü ve  
Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile güncel kültür 

sanat üretimini de destekliyor. 
 

İKSV 2017’de 45. yılını kutluyor.

ISTANBUL  
FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV)  
is a non-profit cultural institution. Since 1973,  
the Foundation continues its efforts to enrich 
Istanbul’s cultural and artistic life. İKSV regularly 
organises the Istanbul Festivals of Music, Film, 
Theatre and Jazz, the Istanbul Biennial, the Istanbul 
Design Biennial, Leyla Gencer Voice Competition, 
autumn film week Filmekimi and realises one-off 
events throughout the year. The Foundation hosts 
cultural and artistic events from various disciplines 
at its performance venue Salon, located at the 
Nejat Eczacıbaşı Building. İKSV also organises 
the Pavilion of Turkey at the International Art and 
Architecture Exhibitions of la Biennale di Venezia. 
Furthermore, IKSV conducts studies and drafts 
reports with the aim of contributing to cultural 
policy development. The Foundation also supports 
artistic and cultural production through presenting 
awards at its festivals, commissioning works, taking 
part in international and local co-productions,  
and coordinating an artist residency programme  
at Cité Internationale des Arts in France, as well as  
the annual Aydın Gün Encouragement and Talât 
Sait Halman Translation Awards. 
 
İKSV celebrates its 45th year in 2017.

İstanbul Film Festivali  
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor. 

Istanbul Film Festival  
is organised by Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).
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PRESENTATION

Yine şehre festival geliyor. Geçen yıl Cannes Film 
Festivali’yle başlayan yolculuğumuz yaklaşık 
bir yıl sonra sona eriyor. Bu sürede, dünyanın 
birçok festivalini gezerek sizlerle en iyi filmleri 
paylaşabilmek için çalıştık. Yüzlerce film seyrettik, 
bazen bazı filmlerden feragat etmek zorunda 
kaldık ama sonunda içimize sinen bir program 
yaptık.

Kalitesi gitgide yükselen Altın Lale Uluslararası 
Yarışma’mızın ve diğer klasikleşmiş 
bölümlerimizin yanında bu yıl da birkaç 
yenilik hazırladık sizlere. Sinema tutkunları 
için, sinema tarihinin iz bırakan filmlerini 
restore kopyalarından gösterdiğimiz ve bu yıl 
kaybettiğimiz sanatçıları da andığımız Cinemania, 
15. İstanbul Bienali’nin küratörleri Elmgreen 
& Dragset’in hazırladığı “iyi bir komşu” ve 
Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşacak Fransız 
deneysel sinemasının ustalarından Vincent 
Dieutre’ün retrospektifi, bu yılın dikkat çekici 
bölümlerinden. Bunun yanında, geçen yıl büyük 
ilgi gören Gömülü Hazineler, adını duyup da bir 
türlü görme fırsatı elde edemediğiniz kült filmleri 
sizlere sunmaya devam edecek. Yine geçen yıl ilk 
defa karşınıza çıkan Musikişinas, bu kez Django 
Reinhardt’dan Laibach’a, Sharon Jones’dan 
Bruce Dickinson’a bol müzikli filmlerle karşınıza 
gelirken, 33. festivalden beri unuttuğumuz 
Nerdesin Aşkım? da geri dönüyor. 

Türkiye Sineması’nda ise, Altın Lale Ulusal 
Yarışma’da yedi ve Yeni Türkiye Sineması’ndaki 
altı ilk film, yeni nesil yönetmenlere ve 
sinemamıza umutla bakmamızı sağlıyor. Bu 
iki bölümle beraber Belgesel ve Kısa Film 
yarışmalarımızda yirmiyi aşkın filmin Türkiye 
prömiyerlerini yapıyoruz.

Sizlerle bütün yıl irtibatta kalabilmek ve festival 
tarihleri dışında da sevdiğimiz filmleri sizlerle 
paylaşmak için başlattığımız İKSV Galaları, 
geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana inanılmaz 
bir ilgiyle devam ediyor. Bizi yıl boyunca yalnız 
bırakmayan izleyicilerimize bir kere daha teşekkür 
ederiz. Festivalde de Galalar 11 filmle karşınızda 
olacak. 

Şimdi, günlük koşuşturmacalardan, dertlerden, 
önünüzdeki bilgisayarlardan, cebinize her saniye 
gelen mesajlardan, kısa bir süre de olsa kaldırın 
kafanızı. 

11 gün boyunca sizleri tüm dünyadan filmlerle 
buluşmaya çağırıyoruz. 

Sinemayla aranıza hiçbir şey girmeden, 
beyazperde ve siz…

36. İstanbul Film Festivali başlıyor!

The festival is coming to town again. Our 
journey which took off at last year’s Cannes Film 
Festival comes to a fruition about a year later, 
and in the meanwhile we travelled numerous 
film festivals around the world in order to share 
the best films of the year with you. We watched 
hundreds of films, and sometimes had to give up 
on some, but eventually we shaped a programme 
which we believe is optimal.

This year we are coming up with several 
novelties alongside our Golden Tulip 
International Competition and other traditional 
sections in our programme. Especially contrived 
for film buffs, Cinemania, which comprises 
restored copies of landmark films and in 
memoriam screenings; “a good neighbour” 
selection by Elmgreen & Dragset, the curators 
of the 15th Istanbul Biennial; and a retrospective 
dedicated to Vincent Dieutre, one of the 
masters French experimental cinema virtually 
unrecognised by the Turkish audience–these are 
a few of the eye-catching themes in this year’s 
programme. Moreover, as last year, the Hidden 
Gems will shine with recently unearthed cult 
films which we had heard of but not watched 
earlier. Musicians, which we had introduced last 
year will put on stage a musical bunch featuring 
Django Reinhardt, Laibach, Sharon Jones and 
Bruce Dickinson. Where Are You My Love? also 
returns this year.

Within the Turkish Cinema, we are so hopefully 
glad to present seven features in the Golden 
Tulip National Competition and six features in 

the New Turkish Cinema as directorial debuts. 
Together with these two subsections, we will be 
realising Turkish premiers of more than twenty 
films including our Documentary and Short Film 
competitions.

The İKSV Galas which we launched last August 
in order to maintain our bond with you where 
we share the films that we appreciate outside 
the festival dates garnered great interest from 
you. We would like to thank you, our audience, 
who have kept us company during this year. 
The Galas will be with you within the festival 
programme with 11 films.

Now, lift your head up from your daily hubbub, 
your troubles, the computers you are staring 
at, and the endless stream of messages on your 
mobile.

We are calling you to meet films from all over the 
world for 11 days.

Let the 36th Istanbul Film Festival begin!
KEREM AYAN

festival direktörü
festıval dırector 
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SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

MACİT KOPER

1984’te Genco Erkal, Dostlar Tiyatrosu’nun bir süredir 
oynamakta olduğu Galileo Galilei’de, bana rol teklif 
etti. Bu, mesleğe adım atarken hayallerin ötesinde bir 
başlangıçtı. Nihayet prova zamanı geldi çattı. Genco ve 
o gün ilk defa karşılaştığım bir oyuncu sahnede yerlerini 
aldı. Sessizlik...Sonra her bir sesi tane tane söylenen 
bir cümle, kadife gibi insanı içine alıveren bir ortak 
dünya yaratıverdi: “Ayın karanlık yüzüyle aydınlık yüzünü 
ayıran çizgi net değil “. Sonradan Macit Koper olduğunu 
öğrendiğim bu ince yapılı oyuncunun, bir anda bütün 

sahneyi ve seyir yerini büyüyerek kapladığına tanık olduğum ve bütün sezon boyunca kulis perdesinin 
ardından adeta ezberlercesine izlediğim sahneyi başlatan bu repliğinin sesini işittirebilecek kadar yazı 
yeteneğimin olmasını çok isterdim.
Anayurt Oteli’nin “Gecikmeli Ankara Treniyle Gelen Kadın”ını oynadığımda artık Macit’i tanıyordum. 
Ama o, kendisini izleyen herkesi ve beni yine şaşırtmayı, büyülemeyi başardı ve nasıl ele geçirilemez, 
sadece ona özgü bir yaratıcılıkla oynadığını gözler önüne serdi. Zebercet, o oynasın diye yazılmıştı 
adeta. Macit’le, Ömer Kavur’un Gece Yolculuğu ve Akrebin Yolculuğu’nda karşılıklı oynarken, bunca yıldır 
sahnede ya da perdede izlerken, bu heyecan verici sürpriz duygusu hiç eksilmeden sürdü.
O, izlerken insanı, insan olarak onurlandıran, hayran bırakan, zekâsı, yaratıcılığı, yeteneği, sanata ve 
mesleğe yaklaşımı ile başlı başına ilham kaynağı, oyuncu olarak meslektaşları ve seyircisi için olduğu 
kadar, Türkiye tiyatrosu ve sineması için de bir ayrıcalıktır.
Teşekkürler Macit Koper.

In 1984, Genco Erkal offered me a role in Galileo Galilei which was already being performed in Dostlar 
Tiyatrosu for some time. In the eve of a profession, this was beyond dreams of a young actor and a 
marvellous start which was too good to be true. Later, Genco and an actor whom I had seen for the first 
time went on stage. Silence... Then a sentence, articulated sound by sound, just created a common 
world that took us all in like velvet: “The line that divides the dark side of the moon and bright side is 
not clear.” I later on learned out that this lean-figured actor was Macit Koper, whom I witnessed grow 
and seize the whole stage and the audience. I very much would like to be able to write in order to make 
this kind of a line be heard, the opening line of the first scene of the play whom I had memorized by 
heart throughout the whole season behind the curtain. 
I already knew Macit Koper when I played “The Woman Arriving on the Delayed Ankara Train” in 
Motherland Hotel by Ömer Kavur. But he managed to surprise and enchant me once again, as well as 
everyone else watching him, and revealed how he played with an unseizable creativeness specific to 
him only. It was as if “Zebercet” was a character created for him to play. As I played along with Macit 
in Ömer Kavur’s Night Journey and Journey on the Clock-hand, or as I watched him all these years on 
stage and on screen, this sense of exciting surprise lasted without a decline. 
As you’re watching him, above all you are honoured as a human being, fascinated by his intelligence, 
creativeness, talent, approach to arts and the profession; he is a unique source of inspiration for his 
fellow actors, audience and for Turkish theatre and cinema. 
Thank You Macit Koper.

Şahika Tekand

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

SIR IAN McKELLEN

Sahnedeki kötülükten arka sıraların da ziyadesiyle payını 
aldığı Richard III’ü izlemek elbette bir ayrıcalık. Ian 
McKellen’ın bu müthiş sahne hâkimiyeti, endamının 
heybetinden değil, bilakis incelikle dengelenmiş coşkulu 
enerjisi ve ritmini mükemmelen yakaladığı Shakespeare 
cümlelerinden kaynaklı kuşkusuz. Oyunun 1995 tarihli 
sinema versiyonunda, kameraya incelmiş mimiklerle 
doğrudan bakarken, delici mavi bakışlarıyla kötülüğün 
ta kendisi ve bütün şahane kötüler gibi insanı tereddütte 
bırakan cazibesi ve oyuncu halleriyle baştan çıkarıyor.

İngiltere’nin tiyatro geleneğiyle yetişmiş, Royal Shakespeare Hall’dan National Theatre’a, yarım asrı aşan 
sürede Shakespeare oyunlarının sahnede tozu atılmış, “Sir” unvanı gecikmemiş, Laurence Olivier’den 
Tony’ye uzanan sayısız prestijli ödülün sefası sürülmüş. Sinemaya görece geç başlasa da Oscar 
adaylıkları eksik değil; ilki, Frankenstein filmlerinin yönetmeni James Whale’i otoritesiyle birlikte zarafet 
ve nüktedan bir edayla kuşandığı Gods and Monsters (1998) ile. İkincisi ise Yüzüklerin Efendisi serisinde 
(2001) büyücü Gandalf. Farklılıklarımızı kucaklayan X-Men serisindeki Magneto da popülerliğiyle malum. 
İyi ile kötü arasındaki farkı bulanıklaştıran müthiş yeteneğini Apt Pupil’deki (1998) düşük omuzlu yaşlı 
adamda huzursuzca izliyoruz veya zekâ ve unutma arasında savrulan dedektif Mr. Holmes’da (2015) 
duygulanıyoruz. 1988’de eşcinsel olduğunu açıkladıktan bu yana çabalarına herkes minnettar; LGBT 
hakları için birçok örgütte aktif olarak çalışıyor. Adımını attığı her mecrada başarıya ulaşan McKellen, 
yalnızca ülkesinde değil tüm dünyada tartışmasız bir kültür ikonu olarak anılıyor.

Watching Richard III on stage, where even the nose bleed seats get their fair share of the villainy 
on display, is certainly a privilege. Ian McKellen’s terrific stage command isn’t necessarily rooted in 
the majesty of his stature, but rather in his delicately balanced exuberant energy and the rhythm of 
Shakespeare’s words which he expertly captures. In the 1995 film adaptation of the play, he is the 
epitome of evil as he looks directly into the camera with refined gestures and piercing blue eyes, and so 
seductive, as all magnificent villains are, with an ambiguous charm and actorly ways. 
Brought up in the English stage tradition, he held the stage in Shakespeare plays at many esteemed 
venues from the Royal Shakespeare Hall to the National Theatre and along the way enjoyed countless 
prestigious awards from a Laurence Olivier to a Tony and was knighted by the Queen. Despite a 
relatively late start in cinema, he received Oscar nominations–first, for his elegant and humorous 
portrayal of James Whale, the director of early Frankenstein films, in Gods and Monsters (1998), and 
later for his role as the wizard Gandalf in the Lord of the Rings (2001) trilogy. There is the immensely 
popular Magneto in the X-Men series which embraces our differences. As a stooping old man in Apt 
Pupil (1998), he makes us uneasy as we watch him employ his grand talent that blurs the line between 
good and evil. In Mr. Holmes (2015) he moves us as a detective who swings between intelligence and 
forgetting. He came out in 1988 and his active support of many LGBT rights organizations is greatly 
appreciated. An illustrious man who succeeds in every endeavor, Mr. McKellen is an indisputable 
global cultural icon.

Esin Küçüktepepınar
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SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

ÇETİN TUNCA

Bu yazıyı yazmam istendiğinde çocukluğumdan 
hatırladığım filmleri, bu filmlerin kamera arkası 
görüntülerini izleme fırsatım doğdu. Bu izleme süreci 
benim için çok da öğretici oldu.
Dijital dünyanın ve teknolojinin sinema sektörüne çok 
hâkim olduğu ve bu teknolojinin yer yer konformizme 
dönüştüğü bu dönemden, post prodüksiyonun bize 
sunduğu sonsuz imkânların olmadığı o döneme 
baktığımda, görsel atmosferi sette yaratmanın ne 
demek olduğunu, imkânsızlıklar içinde ne kadar yaratıcı 

olunabileceğini, olmayanı yoktan var etmeyi, az olanla nasıl çok olanın yaratılabileceğini, görüntü 
yönetmenliğinin özünün ne olduğunu bana yeniden hatırlattı, düşündürttü.
Elimizdeki imkânların lüksü sayesinde zaman zaman ne kadar tek bir açıdan baktığımızı, sınırlı 
imkânlarla ne kadar farklı sonuçlara gidebileceğimizi görmek, çok karmaşık hazırlıklarla yaratmaya 
çalıştığımız kamera hareketlerinin o dönemde ne kadar pratik ve basit çözüldüğünü görmek bir tür 
“reset atmak” oldu benim için.
Hayatımda önemli yer edinmiş Atıf Yılmaz gibi ya da Mimar Sinan GSÜ Sinema-TV’de okuduğum 
dönemde hocam olan Halit Refiğ, Memduh Ün ve Metin Erksan gibi usta yönetmenlerle çalışmış, tam 
127 film çekmiş, bu kadar uzun yıllara yayılmış bir kariyeri olan böyle bir usta görüntü yönetmenini 
yeniden keşfetmemi sağladı.

When I was asked to write this, I had the chance to view behind the scenes footage of the films that I 
remember fondly from my childhood days, and frankly, it has been quite the learning experience. 
Looking at a period where the infinite possibilities that today’s modern post-production offers was 
non-existent from the current day where digital technology rules the film industry and paves the 
way for conformism in filmmaking from time to time, reminded me and made me think of what 
it means to create visual atmosphere on set, how creativity can flourish in the absence of means, 
how to create something out of nothing, that it’s possible to make a lot with little, and the essence of 
cinematography. 
I realized that sometimes we get stuck in such a fixed point of view by depending on the luxury 
provided by technology. Seeing the different results that can be obtained by limited means and how the 
issue of camera movements that we deal through intricate preparations today were resolved in such a 
simple practicality back then provided a “reset” for me. 
This gave me an opportunity to rediscover a prominent cinematographer with such a long career who 
has worked in 127 films with masters like Halit Refiğ, Memduh Ün, and Metin Erksan – who were my 
professors at Mimar Sinan University Film & TV Department – and Atıf Yılmaz who was an integral 
part of my life.

Emre Erkmen

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

MİTHAT ALAM

Ondan çok şey öğrendik.
Ondan disiplinle güler yüzlülüğün çelişmediğini öğrendik.
Ondan gençliğin sadece yaştan değil bakıştan, cesaretten, 
bilinmeyen yeniye açık durmaktan geldiğini öğrendik.
Ondan sanata saygının aslında insana saygı olduğunu 
öğrendik.
Ondan cömert, bilge bir ruhun gencecik zihinlerde ne 
büyük ilhamlar, şevkler doğurabileceğini öğrendik.
Ondan hayata oyun oynar gibi yaklaşmanın hayatı nasıl 
da hafifletebileceğini öğrendik.

Ondan beğenmediğimiz filmleri kötülemek yerine beğendiğimiz filmlerin değerlerini kurcalamanın 
ruhumuzu kurcalamak olduğunu öğrendik.
Ondan sabırsız titizlikle muzip hoşgörünün aynı hücrelerde barınabileceğini öğrendik.
Ondan bir sürü film, bir sürü yönetmen, bir sürü oyuncu öğrendik.
Ondan ölüme giderken bile mizahı elden bırakmamanın bir insanda özenilebilecek en büyük meziyet 
olduğunu öğrendik.
 
Mithat Alam’ı kaybettik.
Şimdi de onsuz kalmayı öğrenmemiz gerekiyor.

From him, we learned a lot. 
From him, we learned that discipline and good humour do not contradict. 
From him, we learned that youth is not about age, but instead it’s about the way of seeing, courage, 
and being open to the new and the unknown. 
From him, we learned that respect to art is in fact respect to humanity. 
From him, we learned that a generous and wise soul can lead young minds to such great inspirations 
and enthusiasm. 
From him, we learned how a playful approach to life can make it easier. 
From him, we learned that examining the merits of the films we like instead of disparaging the films 
we dislike is a way to examine our souls. 
From him, we learned that an impatient meticulousness can coexist with witty tolerance. 
From him, we learned about a lot of films, directors, and actors. 
From him, we learned that maintaining good humour even when marching towards death is the most 
admirable virtue in a person. 
 
We lost Mithat Alam. 
Now, we have to learn how to be without him.

Reha Erdem
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SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

BARIŞ PİRHASAN

“Müjde Deniz, kardeşin oldu!” dediler. Heyecanla 
beklediğim kardeşim gelmişti. Bahçe kapısından annemin 
kucağında gördüm onu ilk kez. Kocaman, mavi-lacivert 
gözlerini açmış bana bakıyordu. “Kucağıma alabilir 
miyim?” dedim. Annem “Tabii” dedi. Gururdan, sevinçten 
uçuyordum. Herkese “O benim kardeşim, adı Barış” 
diyordum.
Birlikte büyüdük, aramızdaki yedi yaş hiç de büyük bir fark 
değildi. Babamı ilk kez hapishanede gördü. “Baba, baba, 
dedikleri kocaman bir adammış” dediğini hatırlıyorum. 

Barış sakin bir çocuktu. Onu ben azdırırdım. Büyüdükçe daha da yakınlaştık. Daha yedi yaşındayken 
sırdaşım olmuştu. Onu rejisör, kendimi de artist yapardım. Durmadan giydiğim kıyafetleri tarif eder 
onun tek kare film çekmesine fırsat vermezdim.
Çok küçüklüğünden başlayarak her durumda benimle dayanışma içinde olmuştur. O gün bugündür bu 
dayanışma devam eder.
Birlikte büyümenin, aynı dili konuşmanın sonucu, sadece ikimizin anlayabildiği anları kahkahalarla 
paylaşmamız insanları bayağı rahatsız eder. Biz buna da ayrıca çok güleriz. Birçok kişi kardeş 
olduğumuza inanmaz. Ülkü Tamer’lerin evinde bir gece Fazıl Hüsnü Dağlarca ikimize bakıp bakıp “Siz 
gerçekten kardeş misiniz?” diye sormuştu. Allahtan annemizle babamız da oradaydı! Sonra ikna oldu 
ama şöyle devam etti “Siz biraz ayrılın bakayım.” Anlaşılan durup durup kıkırdaşmamıza o da gıcık 
olmuştu. Bu daha sonraları da sık sık başımıza geldi “Siz gerçekten kardeş misiniz?”
İlişkimiz hiç biçim değiştirmedi desem yeridir. Yazdığı her şiirde, her senaryoda, kısaca yazdığı her yazıda 
bir cümle, bir kelime, bir durum bana mutlaka bir şeyler hatırlatır çocukluğumuza, bize dair.
Ne diyeyim, iyi ki o benim kardeşim, canım kardeşim…

They said, “Good news, Deniz! You have a brother!” My brother, whom I have been eagerly anticipating, 
had arrived. The first time I saw him, it was through the garden gate. He was in my mother’s arms, 
looking at me with his navy blue eyes wide open. I said, “Can I hold him?” “Of course”, my mother said. 
I was overjoyed with pride and delight. I was telling everyone, “He is my brother. His name is Barış.” 
We grew up together. The seven-year age difference wasn’t a huge gap. 
He saw my father the first time at the prison. I remember him saying, “Turns out papa is a big man”. 
Barış was a quiet kid. I was the one who lead him astray. We grew closer as years went by. He was 
already my confidant at 17. I would pretend he was a director and I was the actress. I would constantly 
babble describing my costumes and not let him film a single frame. He has been in solidarity with me 
starting at a very early age. We still keep it solid today. 
Our siblings-talk and inside jokes can sometimes become annoying to others which in return make us 
laugh more. Most people don’t believe that we are siblings. Once, during a soirée at Ülkü Tamer’s house, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca kept asking us “Are you really siblings?” Fortunately, our parents were there, 
too! He was finally convinced, but he said, “You two just break away for a moment”. Apparently, he was 
peeved by our abrupt giggling. Later on, this happened to us frequently: “Are you really siblings?” 
It would be apt to say that our relationship never changed. Whether it is a poem or a screenplay, a 
sentence, a word or a situation in everything he writes reminds me of our childhood, of us. 
What can I say? I am so happy that he is my sweet, dear brother.

Deniz Türkali
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SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ
CINEMA HONORARY AWARDS

SELMA GÜNERİ

Acaba Selma Güneri on dört yaşında gencecik bir 
oyuncuyken iki filmdeki başarılı oyunu nedeniyle büyük 
bir ödül alacağını düşünmüş müydü? Son Kuşlar’da 
(Erdoğan Tokatlı) ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle 
evlendirmeye çalıştığı, saçı örgülü bir kızdı; Ben Öldükçe 
Yaşarım’da da (Duygu Sağıroğlu) çocuk-kadın görünümlü 
bir dansöz. Bu iki film ona 1966 yılındaki Antalya Film 
Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi. O 
güne kadar bu ödülü almış en genç oyuncuydu, hâlâ da 
öyle. Oyunculuğun ne olduğunu Ben Öldükçe Yaşarım’daki 

rol arkadaşı Yılmaz Güney’den öğrendiğini söylerdi.
Yaşı gençti, ama bir yıl önce atıldığı sinema âleminde de, eğlence dünyasında da acemilik çekmemişti. 
Babası, dönemin en sevilen şarkıcılarından Lütfi Güneri’ydi. Dayısı da bir başka ünlü şarkıcı olan Ahmet 
Üstün. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğu ABD’de geçti. İlkokulu orada okuduktan sonra annesiyle 
İstanbul’a geldi. 1964’te Perde dergisinin artist yarışmasında birinci oldu ve İstanbul’un Kızları (Halit 
Refiğ) filmiyle sinemaya adım attı. Sinema ona genç hayatının aşkını da getirdi. 1966’da Nikâhsızlar’da 
birlikte oynadığı Yusuf Sezgin’le evlendiler, 1979’da boşandılar ama dostlukları sürüyor.
Selma Güneri, şarkıcılığıyla da tanınır. Ama onu sinemadan sonra şarkıcılığı deneyen oyuncularla 
karıştırmamak gerek. Müzik dolu bir evin çocuğu olarak hep şarkı söylemişti zaten. Sinemaya gelince, 
neredeyse çocuk yaşında oyunculuğunu kanıtladı ve hep aynı düzeyde tuttu. Kamera karşısına son olarak 
2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde geçmişti. Onu gene sinemada görmek isterdik.

I wonder if Selma Güneri had ever dreamt of becoming a two-time award-winning actress as a 14-year-
old girl? In Son Kuşlar / The Last Birds (Erdoğan Tokatlı) she was the girl in braids whose family was 
trying to wed her as a way out of financial troubles. In Ben Öldükçe Yaşarım / I Live As I Die she was 
a child-woman, a belly-dancer. In 1966, these two films brought her the Best Actress Award at the 
Antalya Film Festival. She was the youngest ever to win the statuette. She often credited her co-star 
Yılmaz Güney as the person who taught her how to act. She was young, but she wasn’t an outsider in 
show business. Her father was Lütfi Güner, a popular singer at the time, and her uncle was Ahmet 
Üstün, another renowned singer. Due to her father’s work she spent her childhood in the US. 
After graduating elementary school she returned to Istanbul with her mother. She was the winner of 
Perde magazine’s young talent contest and soon after appeared in her first film, İstanbul’un Kızları / 
The Girls of Istanbul (Halit Refiğ). 
Selma Güneri is also known as a singer, but it would be a mistake to consider her as someone who 
gave it a go as a second career after acting. She spent her childhood singing growing up in a musical 
family. In cinema, she proved her prowess in acting at a very young age and kept it on the same level 
throughout her career. She was last seen on the TV series Dinle Sevgili (2011). We would love to see her 
on the silver screen again.

Sevin Okyay
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   ▪ 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 Proelefsis / Anayurt, dünya prömiyerini Venedik Film 
Festivali Eleştirmenler Haftası’nda gerçekleştirdi; film birçok uluslararası 
festivalde gösterildi. İlk gösterimini Locarno’da yapan ikinci filmi A Blast / 
Bomba Gibi, festivalde de gösterildi. Halen son film projesi, The Miracle of the 
Sargasso Sea geliştirme aşamasındadır.

   ▪ Born in 1978 in Thessaloniki. He studied theatre, film direction, and acting in Athens, Utrecht 
and New York. He 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; and participated in many international festivals. His second 
feature, A Blast, had its world premiere at Locarno in 2014 and was screened in Istanbul Film Festival. 
His next film project, The Miracle of the Sargasso Sea is in-development.

   ▪ Ödüllü bir sinemacı, sinema dalında öğretim üyesi ve yazar. Birçok övgü 
alan belgeseli Double Play: James Benning and Richard Linklater (2013) Venedik 
Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü aldı, SXSW, Rotterdam, CPH:DOX, 
TIFF Bell Lightbox, IFC Center dahil 100’den fazla festival ve etkinlikte 
gösterildi. Yazıları Sight & Sound, Film Comment, Cinema Scope’ta yayımlandı. 
Uzunmetrajlı ilk kurmaca filmi Porto, festival programında yer alıyor. 

   ▪ He is an award-winning filmmaker, film studies professor, and author. 
His acclaimed documentary Double Play: James Benning and Richard Linklater 

(2013) won a Lion for Best Documentary in Venice and screened at over 100 leading events and venues 
worldwide including SXSW, Rotterdam, CPH:DOX, TIFF Bell Lightbox, and the IFC Center. His 
articles have appeared in Sight & Sound, Film Comment, and Cinema Scope. He has taught film studies at 
University of Illinois and Columbia College. His first fiction feature Porto is in the festival programme.

   ▪ Hollanda doğumlu, Paris ve Lüksemburg merkezli serbest sinema 
yazarıdır. ABD’de çıkan sektör dergisi Variety’ye yazılar yazdı (2008-2013), 
buradan Sundance, Berlin, Cannes ve Venedik gibi büyük uluslararası 
festivallerden film eleştirileri yazdığı The Hollywood Reporter’a geçti. 
Hollanda’da basılan Wing dergisinin sinema editörüdür; De Filmkrant’a 
sürekli katkıda bulunmaktadır. Çağdaş Fransızca Belçika sineması üzerine 
yazdığı 10/10 kitabı 2010’da yayımlandı. Çeşitli ülkelerde film eleştirmenliği 
kursları verdi ve kare kare film klasikleri analizleri yaptı.

   ▪ He is a Dutch-born freelance film writer based in Paris and Luxembourg. He was a contributing 
critic for the US trade paper Variety (2008-2013) before moving to The Hollywood Reporter, where 
he reviews films from all the major international festivals, including Sundance, Berlin, Cannes and 
Venice. He’s also the film editor of Winq magazine (Netherlands) and regularly contributes to De 
Filmkrant (Netherlands). His book on contemporary Francophone Belgian cinema, 10/10, appeared in 
September 2010. He has taught film-criticism short courses and conducted shot-by-shot analyses of 
film classics in several countries.

SYLLAS 
TZOUMERKAS

GABE KLINGER

BOYD VAN HOEIJ

ULUSLARARASI ALTIN LALE YARIŞMASI
INTERNATIONAL GOLDEN TULIP COMPETITION

   ▪ Paris 8 Üniversitesi Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı okulda 
Plastik Sanatlar alanında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1989 yılında, Fransız-
Türk ortak yapımı olan ilk uzun metrajlı filmi A Ay’ı çekti. 1999›da Kaç Para 
Kaç, 2004’te Korkuyorum Anne, 2006’da İstanbul Film Festivali’nde Altın 
Lale kazanan Beş Vakit, 2008’de Hayat Var, 2009’da Kosmos, 2012’de Jîn ve 
2013’de bir Türk-Fransız-Alman ortak yapımı olan Şarkı Söyleyen Kadınlar 
filmlerini çekti. Son filmi 2016 yılında çektiği Koca Dünya’dır. Korkuyorum 
Anne (ortak senaryo) dışındaki tüm filmlerinin senaryolarını kendisi 
tarafından kaleme alınmıştır. Reha Erdem, bunların yanı sıra, kısa filmler de 
çekmiş ve Jean Genet’nin Hizmetçiler oyununu sahneye koymuştur. Halen 

iki yeni proje üzerinde çalışmaktadır.

   ▪ Born in Istanbul, he has graduated from Cinema Department of Paris 8 University where he also 
obtained his MA in Plastic Arts. He shot his first feature-length film Oh Moon in 1989. He directed 
Run for Money in 1999, Mommy, I’m Scared in 2004, Times and Winds which won the Golden Tulip at 
Istanbul Film Festival in 2006, My Only Sunshine in 2008, Kosmos in 2009, Jîn in 2012 and Singing 
Women, a Turkish-French-German co-production in 2013. His latest film is Big Big World which he 
shot in 2016. He wrote the scripts for all his films except for Mommy I’m Scared, which he co-wrote. 
He also has short films and directed a stage play, Maids (Les Bonnes) by Jean Genet. He is currently 
working on two new projects.

   ▪ Tahran doğumludur. Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmıştır. 
Kariyerine 1982’de film tanıtımı alanında Farabi Sinema Vakfı’nda başladı ve 
burada İran sinemasını dünyaya tanıttı. 1994’te Cima Media International’ın 
kurulmasına yardımcı oldu, ardından 2001’de kendi şirketi Sheherazad Media 
International’ı kurdu. 2012’de Fransa merkezli Noori Pictures’ı kurdu. Tales, 
2014’te Venedik Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü kazandı. 2015’te 
Vicdanın Sesi Venedik’te Ufuklar bölümünde iki ödül; Nahid Cannes Belirli Bir 
Bakış bölümünde Gelecek Ödülü kazandı. 2016’da aynı bölümde yer alan 
Inversion, bu yılki festival programında yer alıyor. Rotterdam, San Sebastian, 
Cannes gibi birçok festivalde jüri üyeliği yaptı.

   ▪ Born in Teheran. She is a holder of PhD in French literature. She started her career in 1982 as a film 
promoter in Farabi Cinema Foundation, introducing Iranian Cinema to the world. In 1994, she helped 
launch Cima Media International before establishing her own company, Sheherazad Media International 
(SMI) in 2001. In 2012, she launched her France-based company, Noori Pictures. Tales was given the 
Best Screenplay Award in 2014 at Venice Film Festival. In 2015, Wednesday, May 9 won two prizes in 
the Orizzonti section of Venice; Nahid won the Promising Future Prize in Un Certain Regard section of 
Cannes. The 2016 Un Certain Regard title Inversion is in this year’s festival programme. She was a jury 
member in several acclaimed international festivals, including Rotterdam, San Sebastian, and Cannes.

REHA ERDEM 
(Başkan President)

KATAYOON 
SHAHABI
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   ▪ 1959’da Ankara’da doğdu. Ankara Tevfik Fikret Lisesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi ve Strazburg Üniversitesinde okudu. TRT - Türkiye’nin Sesi 
Radyosunda iki yıl yapımcı, sunucu olarak çalıştıktan sonra 1978’de Avrupa 
Konseyi nezdinde TC Daimî Temsilciliğinde göreve başladı. 1995’de bu 
misyonda Delege Yardımcısı iken ayrılarak Avrupa Konseyi Sekretaryası’na 
katıldı. Örgütün eski Doğu Bloku ülkelerindeki gençlik STK’larının ve gençlik 
politikalarının geliştirilmesi programlarını yürüttü; 2001’de Konseyin basınla 
ilişkiler birimine katıldı. Halen Sözcü ve Basın Danışmanıdır.

   ▪ Born in 1959 in Ankara. Studied at the Middle East Technical University and Strasbourg University. 
After two years as programme producer and presenter at the TRT “Voice of Turkey” public radio 
station, he joined the Permanent Representation of Turkey to the Council of Europe in 1978. He 
left the Mission while serving as Deputy to the Permanent Representative and joined the Council 
of Europe Secretariat in 1995. He was in charge of youth policies and youth NGOs development 
programmes for the former eastern block countries until 2001. He then joined the communications 
team of the Organisation where he serves as a Media Officer and Spokesperson.

   ▪ Avrupa Konseyi’nin Eurimages Fonu’nda proje yöneticisidir; yeni 
yönetmenlerin ortak yapımlarından sorumludur. Dublin Trinity College’da 
işletme öğrenimi gördü, İngiltere’de ITV Granada televizyon kanalında 
yapımcı ve yönetmen olarak, Channel 4’te sunucu editörü olarak deneyim 
kazandı. Londra’da özel efekt yapımcısı olarak, Fransa’da post-prodüksiyonda 
çalıştı. Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi’nde sinema filmlerine kamu katkısı 
için pazar araştırmacısı ve analizci olarak görev yaptıktan sonra Avrupa 
Sinema Ajansı Araştırma Ağı’nda (EFARN) koordinatör olarak çalıştı ve 
Eurimages’a katıldı. Avrupa sinema endüstrisi hakkında birçok araştırma ve 
rapora imza atmıştır.

   ▪ She is a project manager at the Council of Europe’s Eurimages fund. At Eurimages she looks after 
co-productions from first-time directors. A business studies graduate of Trinity College, Dublin, she 
has extensive experience in the UK television sector, as a producer and director for on-air promotions 
at ITV broadcaster Granada and subsequently as a presentation editor at Channel 4 Television. She 
has also worked as a special effects producer in London and in the post-production sector in France. 
She joined Eurimages from the European Audiovisual Observatory, where she was a market researcher 
and analyst specialising in public funding for film as well as coordinator of the European Film Agency 
Research Network (EFARN). She is the author of numerous studies and reports on various aspects of 
the European film industry.

CAN FİŞEK

SUSAN NEWMAN- 
BAUDAIS

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

   ▪ 1980’lerin sonunda senarist ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Görsel 
antropolojiye ağırlık verdiği dönemde Hindistan, Küba ve Meksika’da 
video-makaleler üretti; George Kuchar gibi deneysel sinema ustaları, Eliseo 
Altunaga gibi yazarlar ve Gabriel Garcia Marquez gibi edebiyatçılarla tanıştı. 
İlk uzun metrajlı filmi Tatawo / Dövmeci (2000) ödüller kazandı ve birçok 
ülkede gösterildi. Diğer filmleri arasında festival programında da yer alan 
Yaşamak ve Diğer Şeyler (2016), Fake Orgasm (2010, belgesel), El taxista ful / 
Taksi Hırsızı (2005) sayılabilir. Yapıtlarında deneysel uygulamaları uzun metraj 
belgeseller ve sosyopolitik içerikle birleştiriyor.

   ▪ He began his work as a writer and filmmaker at the end of the 1980s. Initially focused upon visual 
anthropology, he developed diverse productions as video essays practiced in India, Cuba, and Mexico. 
During this period he came into contact with professors of experimental cinema such as George 
Kuchar, writers like Eliseo Altunaga, and figures of the literary world such as Gabriel Garcia Marquez. 
He directed his first fictional feature Tatawo / Tattoo Bar (2000) which was released internationally and 
won several awards. His feature films include Living and Other Fictions, (2016) which is in the festival 
programme, Fake Orgasm (2010, Documentary), El Taxista ful (2005). His works combine experimental 
practices with feature-length documentaries with a strong sociopolitical agenda.

   ▪ İktisat, İnsan Hakları Hukuku ve Oyunculuk öğrenimi gördü. İlk kısa filmi 
Ziazan 40’tan fazla festivalde gösterildi ve 11 ödül kazandı. Yönettiği ikinci 
kısa filmi Gri Bölge 65. Berlin Film Festivali Generation 14+ Kısa Film 
Yrışması’nda ilk gösterimini yaptı, 20’den fazla festivalde gösterildi ve iki ödül 
kazandı. Toronto Film Festivali Talent Lab 2015 ve Berlinale Talents 2016 
programlarına seçildi. İlk uzun metrajlı film projesi Amerika Otobüsü First 
Films First Goethe Enstitüsü Genç Yönetmenler Akademisi’nin Güneydoğu 
Avrupa 2016 programına seçildi. Mülteciler, göçmenler, çocuk-gençlik ve 
sanat projeleriyle bağlantılı STK projelerine katkıda bulunuyor. Oyuncu olarak 

10’dan fazla uzun metrajlı film, birçok TV dizisi ve uluslararası tiyatro oyununda yer aldı.

   ▪ She studied Economy, Human Rights Law and Acting. Her first short film Ziazan was screened at 
more than 40 festivals, won 11 awards. Her second short Gri Bölge / Mother Virgin No More premiered 
at the 65th Berlinale Generation 14plus Short Film Competition, participated in over 20 festivals, won 
two awards. She was selected to Toronto Film Festival’s Talent Lab 2015 and Berlinale Talents 2016. 
With her debut feature film project The Bus to Amerika, she is selected to “First Films First, Goethe 
Institute Young Directors’ Academy South East Europe 2016”. She takes part in NGO projects related 
to refugees, migrants, children/youth & arts. As an actress she took part in over 10 feature films, many 
TV series, and international theatre productions.

JO SOL

DERYA DURMAZ
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   ▪ Roman, öykü, tiyatro yazarıdır. Başlangıçta radyo oyunu, koreografi ve 

tiyatro ile ilgilendi; edebiyat alanına öyküleriyle girdi. İlk öyküleri Yaşar Nabi 
Nayır Gençlik Ödülü’ne (1995) değer görüldü. Öykü kitabı Sandık Lekesi ile 
Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü (2000) aldı. Eleştirmenlerin takdirini alan 
ve çok sevilen ilk romanı Yere Düşen Dualar (2006), Balkanika Edebiyat Ödülü 
başta olmak üzere çevrildiği başka dillerde de yazara çeşitli ödüller getirdi. 
2008’de San Sebastian’da En İyi Film Ödülü’nü kazanan Pandora’nın 
Kutusu’nun senaryosunu yönetmeni Yeşim Ustaoğlu ile birlikte yazdı. DAAD 
Artists-in-Berlin programının davetlisi olarak 2010 yılını Berlin’de geçirdi. 

2016’da yeni romanı Barbarın Kahkahası (2015) Yunus Nadi Roman Ödülü’ne, kendisi ise Almancaya 
çevrilen kitapları vesilesiyle Türkçe edebiyatı temsilen Coburg-Rückert Ödülü’ne layık görüldü.

   ▪ She is a novelist, writer of short stories and stage plays. She first took interest in radio plays, 
choreography, and theatre; wrote short literary stories. Her first short story collection received the 
Yaşar Nabi Nayır Youth Award (1995). Her story book, Sandık Lekesi (2000) received the Cevdet Kudret 
Literature Prize. Praised by critics and readers alike, her first novel Yere Düşen Dualar (2006) brought 
her several awards in foreign language versions as well as the Balkanika Literary Award. She co-wrote 
the script of Yeşim Ustaoğlu’s film, Pandora’s Box (2008) with the director. The film received the Best 
Film Award at San Sebastian International Film Festival. She recieved the DAAD Berlin-Artists-In-
Residence scholarship and lived in Berlin in 2010. In 2016, her latest novel Barbarın Kahkahası (2015) 
received the Yunus Nadi Novel Prize, while she received the Coburg-Rückert Prize for her works 
translated into German.

   ▪ İstanbul’da doğdu. 2004’te Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin’de 
(dffb) Görüntü Yönetmenliği Bölümü’nü bitirdi. Aslı Özge’nin Ansızın, 
Hayatboyu ve Köprüdekiler, Hany Abu Assad ve Eric Nazarian’ın Unutma Beni 
İstanbul, Zeki Demirkubuz’un Kıskanmak, Kutluğ Ataman’ın 2 Genç Kız gibi 
yurtdışında birçok önemli festivallerde gösterilen ve vizyona giren ödüllü 
filmlerinin görüntü yönetmenliğini üstlendi; İstanbul, Adana ve Antalya film 
festivallerinde En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini aldı. Bunun dışında 
Christine Hartmann, Peter Keglevic, Marc Brummund gibi yönetmenlerle 
Almanya’da çeşitli TV filmlerine imza attı. Ayrıca John Malkovich, Dani Gal, 

Sophie Tottie gibi sanatçıların birçok önemli müze, bienal ve galerilerde gösterilen video işlerinin 
görüntü yönetmenliğini yaptı. Halen 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 films such as Aslı Özge’s  
Ansızın / All of a Sudden, Hayatboyu / Lifelong, and Köprüdekiler / Men on the Bridge, Hany Abu Assad 
and Eric Nazarian’s Unutma Beni İstanbul / Do Not Forget Me Istanbul, Zeki Demirkubuz’ Kıskanmak /  
Envy, and Kutluğ Ataman’s 2 Genç Kız / Two Girls–which premiered at prestigious international 
festivals and brought him Best Cinematographer awards at Istanbul, Adana and Antalya film festivals. 
He also worked as director of photography for the TV films directed by Christine Hartmann, Peter 
Keglevic, and Marc Brummund in Germany, and the video works of artists such as John Malkovich, 
Dani Gal, and Sophie Tottie which are exhibited at museums, biennials and galleries. He lives in 
Berlin and Istanbul.

SEMA KAYGUSUZ

EMRE ERKMEN

ULUSAL ALTIN LALE YARIŞMASI
NATIONAL GOLDEN TULIP COMPETITION

   ▪ Sinema ve televizyon yönetmenleridir. Durul Taylan Endüstri Mühendisliği, 
Yağmur Taylan Tıp ve Psikiyatri öğrenimi gördü. İlk TV projeleri Sır Dosyası 
1997’de çekildi. Bunun ardından diğer TV projeleri olan Cinler ve Periler, Baba, 
hit komedi dizisi Beşik Kertmesi, polisiye dizi Alacakaranlık ve 106 bölüm süren 
komedi-aile dizisi Yabancı Damat’ı yönettiler. TV dizisi Muhteşem Yüzyıl ile tüm 
dünyada toplam 200 milyon izleyiciye ulaştılar. Halen Vatanım Sensin dizisinin 
çekimlerini sürdürüyorlar. İlk uzun metrajlı sinema filmleri Okul 2003’te 
çekildi. Korku-gerilim türündeki Küçük Kıyamet (2006) birçok ödül kazandı. 
Vavien (2010) ile İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerini 
kazandılar. 50 reklâm filminin çekimlerini üstlendiler. Halen Los Angeles’ta 
yaşıyorlar; Türkiye, ABD ve Ortadoğu için proje geliştirmeyi sürdürüyorlar.

   ▪ They are Turkish film and TV directors. Having studied Industrial Engineering and Medicine and 
Psychiatry respectively, the brothers started their work behind the camera with their first TV project 
Sır Dosyası in 1997. They have directed several TV series including Cinler ve Periler, Baba, hit comedy 
show Beşik Kertmesi, the police drama, Alacakaranlık, and the multi-awarded hit comedy series Yabancı 
Damat filmed in Greece and Turkey, which lasted 106 episodes. Muhteşem Yüzyıl / Magnificent Century, 
the Turkish prime-time historical TV drama, is reported to have an international audience of 200 
million. They are currently working on the TV period drama series Vatanım Sensin. Their first feature 
film was the horror-teen comedy Okul / The School (2003), followed by Küçük Kıyamet / The Little 
Apocalypse (2006) an award-winning psychological horror film. Their third feature Vavien (2010) 
won the Best Picture and FIPRESCI awards at Istanbul Film Festival. They have also directed over 50 
commercials. They currently reside in Los Angeles and are developing projects for Turkey-Middle East 
territories as well as for the United States.

   ▪ 1972’de İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı 
Tiyatro Bölümü’nden 1995’te mezun oldu. 1994’te rol aldığı ilk TV dizisi olan 
Gurur’dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Gülbeyaz, Aliye, Keşanlı Ali Destanı 
gibi popüler TV dizilerinde rol aldı. 1999’da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası’nda 
rol aldıktan sonra Mustafa Hakkında Her Şey, Anlat İstanbul filmleri ile sinema 
oyunculuğuna devam etti. 2008’de rol aldığı Yumurta ile 40. SİYAD Türk 
Sineması Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ve 13. Türkiye-Almanya Film Festivali 
En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı. Rol aldığı diğer sinema filmleri arasında 
İkimizin Yerine, Kış Uykusu, Behzat Ç–Ankara Yanıyor, 11’e 10 Kala sayılabilir.

   ▪ Born in 1972 in Istanbul. He graduated from the Mimar Sinan University State Conservatory 
Department of Stage Arts in 1995. Following Gurur, the first TV series he took a role in 1994, he 
played in popular TV series such as Deli Yürek, Şehnaz Tango, Gülbeyaz, Aliye, Keşanlı Ali Destanı. He 
acted in several feature films starting with Eylül Fırtınası / After the Fall including Mustafa Hakkında 
Her Şey, Anlat Istanbul. He won Best Actor awards with Egg in 2008 at the 40th SIYAD Turkish 
Cinema Awards and the 13th Turkey-Germany Film Festival. Feature films he acted in include İkimizin 
Yerine, Kış Uykusu / Winter Sleep, Behzat Ç–Ankara Yanıyor, 11’e 10 Kala / 10 to 11.

DURUL TAYLAN & 
YAĞMUR TAYLAN 
(Başkan President)

NEJAT İŞLER
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   ▪ İtalya’da, La Spezia’da doğdu. Floransa Üniversitesi’nde antropoloji 
öğrenimi gördü, Barselona’da Pompeu Fabra Üniversitesi’nde Avrupa Yaratıcı 
Belgesel dalında yüksek lisansını tamamladı. 2000’de Los colores de la trance 
adlı belgeseli çekti. 2001’den bu yana Raisat Cinema ve benzer kanallar için 
belgeseller çekiyor. Il lato grottesco della vita / Hayatın Mağarası (2006) adlı 
ödüllü belgeselin yapımcısı, senaristi ve yönetmenidir. Housing (2009) 
Locarno, Selanik, Hotdocs Toronto gibi birçok uluslararası festivalde 
gösterildi. Milano’daki Avrupa Tasarım Okulu’nda yüksek lisans programında, 
Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Yaratıcı Belgesel dersleri veriyor. Son 
belgeseli Liberami / Kurtar Beni bu yılki festival programında yer alıyor.

   ▪ Born in La Spezia, Italy. She graduated from the University of Florence in anthropology, and 
attained a MA degree in European Creative Documentary at the Pompeu Fabra University in 
Barcelona. In 2000, she filmed the documentary Los colores de la trance. Since 2001, she has been 
creating documentaries for Raisat Cinema and other broadcasters. She is the producer, writer and 
director of the award-winning documentary film Il lato grottesco della vita / The Cave Side of Life (2006). 
Her documentary Housing (2009) was selected for numerous international festivals including Locarno, 
Thessaloniki, and Hotdocs Toronto. She taught documentary at European School of Design in Milan 
and as part of the Masters program in Creative Documentary at La Sapienza University Rome. Her 
latest film Liberami is screening as part of this year’s festival programme.

   ▪ 1981’da İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde 
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra aralarında Gem’s Merchant (Renzo 
Martinelli), Hitman (Xavier Gens), Ugarit (Terry Cunningham), Gelecek Uzun 
Sürer’in (Özcan Alper) de bulunduğu birçok ulusal ve uluslararası projede 
yönetmen yardımcılığı yaptı. 2012’de ilk uzun metraj yaratıcı belgesel filmi 
Saroyan Ülkesini çekti. Film uluslararası prömiyerini Locarno’da gerçekleştirdi, 
İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışmada yer aldı. Yirmiyi aşkın ulusal ve 
uluslararası festivalde gösterilen film Sofya’da Bulgar Sinema yazarları 
tarafından En İyi Balkan Filmi, Erivan’da En İyi Belgesel, Malatya’da En İyi 

Senaryo ödüllerini kazandı.

   ▪ After graduating from Istanbul Bilgi University Cinema-TV department, she began her career as 
assistant director. She worked for ten years in many national and international productions such as 
Gem’s Merchant (Renzo Martinelli), Hitman (Xavier Gens), Ugarit (Terry Cunningham), Future Lasts 
Forever (Özcan Alper). She shot her first feature docudrama Saroyanland in 2012 which premiered in 
İstanbul FF in National Competition in 2013 and had its international premiere in Locarno. Screening 
over 20 national and international film festivals, SaroyanLand won Best Balkan Film Award in Sofia 
Film Festival, Best Documentary Award in Yerevan Film Festival, and Best Screenplay Award in 
Malatya Film Festival in 2013.

FEDERICA DI 
GIACOMO

LUSİN DİNK

   ▪ Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji üzerine tamamladıktan 
sonra Boston Üniversitesi’nde Sinema-TV yüksek lisansı yaptı. On yılı aşkın 
süredir profesyonel olarak kurguculuk yapmakta ve Kadir Has 
Üniversitesi’nde sinema dersleri vermektedir. Ankara, Adana ve Antalya film 
festivallerinde Küçük Kıyamet, Ara, Ses ve Mavi Dalga filmleri ile En İyi Kurgu 
ödülleri almıştır. Kurguladığı filmler arasında Uzak İhtimal (Rotterdam Film 
Festivali En iyi Film, 2009) ve Berlin Film Festivali’nde yarışan Bizim Büyük 
Çaresizliğimiz sayılabilir. Aynı zamanda video sanatı ile uğraşmaktadır; Bütün 
Mahalleli Duysun adlı ilk video işini 2015’te Salt’ta sergilemiştir. 2016’da Tipik 

Bir Orta Saha Mücadelesi Şeklinde Geçen Karşılaşma adlı karma sergiye 2ileri1geri adlı video performans ile 
katılmıştır. Can Kılcıoğlu ile kurduğu UKA Film’de çalışmalarına devam etmektedir.

   ▪ She studied Sociology at Boğaziçi University and completed her graduate studies at Boston 
University on Film and TV. She has been working as a professional film editor for over ten years, 
and she is teaching film classes at Kadir Has University. She won awards for Best Editing at Ankara, 
Adana, and Antalya film festivals with The Little Apocalypse, Ara, The Voice, and Blue Wave. Among 
other features she edited are Wrong Rosary (Best Film, Rotterdam Film Festival, 2009) and Our 
Grand Despair which was in competition in Berlinale. She also makes video art, and had her first 
exhibition titles Everbody Hear Me Out at Salt Gallery in 2015. In 2016, she participated in the joint 
exhibition “The Game Settled into a Cagey Midfield Match” with her video performance called 
1stepforward2stepsback. She runs a film company called UKA Film which she co-founded with Can 
Kılcıoğlu.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
NATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

   ▪ Kürt asıllı Alman film yönetmeni, senarist ve yapımcıdır. Malatya’da doğdu, 
Hamburg’da büyüdü ve halen Berlin’de yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor. 
Felsefe, kültürel çalışmalar ve Alman filolojisi eğitimlerinin ardından 
uluslararası pek çok ödüle layık görülen kısa filmler çekti. 1999’da uzun 
metraj ilk kurmaca filmi Auslandstournee / Yurtdışı Turnesi’ni, 2003’de En 
Garde, 2009’da Luks Glück / Luk’un Şansı ve 2013’te Die Erbin / Mirasçı adlı 
filmleri tamamladı. En Garde Locarno’da iki Gümüş Leopar ödülü kazandı, 
2005’te Alman eleştirmenler tarafından yılın filmi seçildi. İlk belgesel filmi 
Ötekiler (2016) Istanbul Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Yarışması’nda 

Mansiyon kazandı ve DOK Leipzig’de Dayanışma, İnsanlık ve Adalet ödülü Ver.di’ye layık görüldü.

   ▪ She is a Kurdish-German film director, scriptwriter and producer. She was born in Malatya, raised 
in Hamburg, and currently living and working in Berlin. Following her studies on philosophy, cultural 
studies, and German Philology, she shot several internationally acclaimed short films. She directed 
her first feature-length film Auslandstournee / Tour Abroad in 1999, followed by En Garde (2003), Luks 
Glück / Luk’s Luck (2009) and Die Erbin / The Heiress (2013). En Garde won two Silver Leopards in 
Locarno and selected best film of the year by German critics. Her first documentary The Others won a 
Special Mention at the İstanbul Film Festival’s National Documentary Competition in 2016 and the 
Ver.di Prize for Solidarity, Humanity and Fairness at DOK Leipzig.

ÇİÇEK KAHRAMAN

AYŞE POLAT
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   ▪ Born in 1988 in Istanbul. He is a producer and street photographer. He studied Mechanics-Economic 

Engineering, quit his studies in 2008 and started working in the automotive industry. In 2010, he 
started working as production assistant, production supervisor and executive producer in commercials 
and promotional films. He was executive producer for Kümes / The Coop (2014) by Ufuk Bayraktar, and 
producer for the shorts Öğretmen, Pullu Tepe, Sessiz Ortak (2015), Emin Fırat Övür’s feature docudrama 
Anatolian Tales, short Homo-Ludens (2016) and Ümit Ünal’s feature Sofra Sırları (2017).

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
NATIONAL SHORT FILM COMPETITION

   ▪ Sanat tarihi öğrenimini tamamladıktan sonra Paris’te IDHEC’te sinema 
öğrenimi gördü ve Villa Médicis bursuyla 1989’da Roma ve New York’ta kaldı. 
İlk filmi Rome désolée / Harap Roma’yı (1994) Fémis üniversitesinde ve sanat 
okullarında ders verdiği sırada yönetti. Ödüllü filmleri hem belgesel hem de 
otobiyografiktir; müzik, resim, kendi özel hayatını ele alırken sinema ve 
çağdaş sanat, tiyatro, yerleştirme ve radyo arasındaki alanı zorlarlar. Bu yılki 
festival programında yer alan retrospektifte dokuz filmi gösterilecek. Bu 
filmler arasında Harap Roma, (1994), Karanlık Dersleri (FID Marseille Jüri 
Ödülü, 2000), Bonne Nouvelle (Locarno Video Jüri Ödülü, 2001), Kış Yolculuğu 

(2003) ve Jaurès (2012) de yer alıyor.

   ▪ After completing a degree in Art History, he entered the IDHEC in Paris then sojourned in Rome 
and New York on Villa Médicis grant in 1989. He directed his first film, Rome désolée, (1994) while 
continuing to write and teach at the university, the Fémis, and in art schools. His films, which have 
garnered numerous awards, are both documentary and autobiographical; filled with music, painting 
and his own personal life, they constantly explore the borders between the cinema and contemporary 
art, theatrical screening and installation, and radio creation. His 9 films are screened at this year’s 
festival programme in a retrospective including Rome désolée, (1994), Leçons de tenebre (Jury Award at 
FID Marseille, 2000), Bonne Nouvelle (Jury Award at Locarno Video, 2001), Mon voyage d’hiver (2003) 
and Jaurès (2012).

   ▪ İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema 
Bölümü’nden mezun oldu. Başta Yeşim Ustaoğlu olmak üzere birçok 
yönetmene asistanlık yaptı; reklam filmleri, video klip ve kısa filmler çekti. 
Kısa belgesel filmleri Fazlamesai / Overtime (2012) ve The Burning Mountain 
(2014) 30’dan fazla festivalde gösterildi. Orta metraj belgeseli Koloni (2015) 
dünya prömiyerini FID Marseille Uluslararası Film Festivali’nde yaptı ve 
içlerinde En İyi İlk Film ödülünü kazandığı Dokufest, İstanbul Film Festivali, 
American Documentary Film Festival ve Selanik Film Festivali gibi 
festivallerde gösterildi. Halen 2017’de tamamlanacak Meteorlar ve Wisam 

isimli belgesel-kurmaca film projeleri üzerine çalışmaktadır.

   ▪ Born in İzmir. He studied Film at the Dokuz Eylül University, İzmir. He worked as assistant director 
to many directors including Yeşim Ustaoğlu; directed several music videos, commercials, and short 
films. His short documentaries Overtime (2012) and The Burning Mountain (2014) were screened at 
more than 30 festivals. His medium length documentary Koloni / Colony had its world premiere at 
FID Marseille and won the Best Film Award at Dokufest, and was screened at numerous film festivals 
including Istanbul Film Festival, American Documentary Festival and Thessaloniki Film Festival. He 
is currently working on the docufiction projects Meteors and Wisam.

VINCENT DIEUTRE

GÜRCAN KELTEK

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ
SEYFİ TEOMAN BEST DEBUT FILM PRIZE

   ▪ Felsefe ve sinema eğitimi aldı. İlk belgesel filmi Sandık’ı 2004’te çekti. 
2010’da beş kısa filmden oluşan Kars Öyküleri’ne Açık Yara adlı filmiyle katıldı. 
Film, Rotterdam, İstanbul, Kudüs, Saraybosna, Beyrut gibi pek çok 
uluslararası festivalde gösterildi. İlk uzun metrajlı filmi Toz Bezi’ni 2015’te 
tamamladı. Toz Bezi 35. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da Altın 
Lale En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı, pek 
çok film festivalinden ödüllerle döndü.

   ▪ She studied philosophy and film. She made her first documentary 
Sandık / Chest in 2004. She contributed to the omnibus Kars Öyküleri / Tales from Kars with her short 
Açık Yara / Open Wound. The film was screened at several international festivals including Istanbul, 
Rotterdam, Jerusalem, and Sarajevo. Her first feature film Toz Bezi / Dust Cloth (2015) won the Golden 
Tulip Best Film, Best Screenplay, and Best Actress awards at the Istanbul Film Festival National 
Competition, and other film festivals.

   ▪ 1979’da doğdu. 2000’de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 2004’te Müjdat 
Gezen Kültür ve Sanat Merkezi, Oyunculuk Bölümü’nü bitirdi. Müjdat Gezen 
Tiyatrosu, DOT, İstanbul Halk Tiyatrosu’nda Hamlet, Troyalı Kadınlar, Festen 
gibi birçok oyunda sahne aldı. Derman (2007), Canım Ailem (2009-10), Bizim 
Yenge (2011), Cesur Hemşire (2013-4), Ulan İstanbul (2014), Çifte Saadet 
(2016) ve Altınsoylar (2016) dizilerinde; Soğuk (Uğur Yücel, 2014), Yok Artık 
(Caner Özyurtlu, 2015), ilk gösterimini Cannes’da yapan Albüm (Mehmet Can 
Mertoğlu, 2016) ve henüz gösterime girmeyen Tatlım Tatlım (Yılmaz Erdoğan, 

2017) sinema filmlerinde rol aldı.

   ▪ Born in 1979. She graduated from the Dokuz Eylül University Department of Theatre–Acting in 
2000, and completed the Acting Programme at Müjdat Gezen Culture and Arts Centre in 2004. She 
took part in several plays including Hamlet, Trojan Women, Festen with theatre companies such as 
Müjdat Gezen Theatre, DOT, İstanbul Public Theatre. She acted in several popular TV series including 
Derman (2007), Canım Ailem (2009-10), Bizim Yenge (2011), Cesur Hemşire (2013-4), Ulan İstanbul 
(2014), Çifte Saadet (2016) and Altınsoylar (2016). She starred in the feature films Soğuk / Cold (Uğur 
Yücel, 2014), Yok Artık (Caner Özyurtlu, 2015), Album (Mehmet Can Mertoğlu, 2016) which debuted at 
Cannes, and Tatlım Tatlım (Yılmaz Erdoğan, 2017).

   ▪ 1988’de İstanbul’da doğdu. Yapımcı ve sokak fotoğrafçısıdır. Viyana Teknik 
Üniversitesinde Makine-Ekonomi Mühendisliği bölümünde okumaya başladı. 
2008’de öğrenimini yarım bırakarak otomotiv sektöründe çalışmaya başladı. 
2010’dan itibaren çeşitli reklam ve tanıtım filmlerinde yapım asistanı, yapım 
amiri ve uygulayıcı yapımcı olarak çalıştı. Ufuk Bayraktar’ın yazıp yönettiği 
Kümes (2014) filminin uygulayıcı yapımcılığını, 2015’te Öğretmen, Pullu Tepe, 
Sessiz Ortak isimli kısa metraj sinema filmlerinin, Emin Fırat Övür’ün Anadolu 
Masalları isimli uzun metraj doküdrama sinema filminin yapımcılığını üstlendi. 
2016 ve 2017 başlarında E. Fırat Övür’ün Homo-Ludens isimli kısa ve Ümit 
Ünal’ın Sofra Sırları adlı uzun metraj filmlerinin yapımcılığını üstlendi. 

AHU ÖZTÜRK

ŞEBNEM BOZOKLU

SİNAN  
YABGU ÜNAL



ALTIN LALE ULUSLARARASI YARIŞMA

GOLDEN TULIP INTERNATIONAL COMPETITION

Dünya sinemasına yeni bir bakış getiren filmler 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 open up New Perspectives in Cinema 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 İKSV and co-founder 
of the Istanbul Film Festival.
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   ▪ 1988’de Adana’da doğdu. Lisede başladığı tiyatro çalışmalarını Galatasaray 

Üniversitesi Endüstri Mühendisliği eğitimi sırasında sürdürdü. Lisans 
eğitimini tamamladıktan sonra, Prag Sinema Okulu’nda yönetmenlik ve 
senaryo yazarlığı eğitimi aldı. Prag’da Evicko isimli kısa filmini çekti. Son kısa 
filmi Salı, 2015 yılında Cannes Film Festivali’nin Resmi Seçkisi’ne seçildikten 
sonra Toronto, Sundance, Rotterdam ve Saraybosna başta olmak üzere 100’e 
yakın festivalde gösterildi; 2016’da İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kısa Film 
Ödülü’nü aldı. Halen, ilk uzun metrajlı filmi Ela ile Hilmi’nin geliştirme 
safhalarındadır.

   ▪ Born in 1988, in Adana, Turkey. He started theatre in high school and continued at Galatasaray 
University where he studied Industrial Engineering. After his graduation, he continued his studies in 
film directing and scriptwriting at the Prague Film School. There he shot his well-received short film 
Evicko. The last short film he directed, Sal / Tuesday, premiered in the Official Selection of Cannes 
Film Festival in 2015, and then it was screened in almost 100 festivals, including Toronto, Sundance, 
Rotterdam, and Sarajevo. Tuesday was awarded Best Short Film in the Istanbul Film Festival in 2016. 
He is currently developing his debut feature film Ela and Hilmi.

FIPRESCI JÜRİSİ
FIPRESCI JURY

KLAUS EDER 
(Başkan President) 
Almanya Germany

ALBERTO CASTELLANO 
İtalya Italy

OFER LIEBERGALL 
İsrail Israel

LADISLAV VOLKO 
Slovakya Slovakia

ABBAS BOZKURT 
Türkiye Turkey

EVRİM KAYA 
Türkiye Turkey

ZİYA DEMİREL
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BU ÜLKE BİZİM
CHEZ NOUS
THIS IS OUR LAND

c7 11 Sa. Tu. 16.00 | a 12 Ça. We. 13.30 | r1 13 Pe. Th. 19.00

FRANSA, BELÇİKA FRANCE, BELGIUM 

2017 | DCP | Renkli Colour | 118’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Lucas Belvaux

Senaryo Screenplay: Lucas Belvaux, Jérôme Leroy Görüntü Yön. Director of Photography: Pierric Gantelmi D’Ille Kurgu 

Editing: Ludo Troch Müzik Music: Frédéric Vercheval Oyuncular Cast: Emilie Dequenne, André Dussolier, Guillaume 

Gouix, Catherine Jacob, Anne Marivin, Patrick Descamps Yapımcı Producer: David Frenkel, Patrick Quinet Yapım 

Production Co.: Synecdoche, Artemis Productions Dünya Hakları World Sales: Le Pacte

 ▪ Çalışkan, saygın, bekâr anne Pauline hem işçi 
ailesinin hem de yaşadığı madenci kasabasının 
sakinlerinin tüm beklentilerinin aksine bir şey 
yapıyor: Tanındığı ve inandığı liberal görüşün tam 
zıddını savunan bir partiye aday olarak kendini 
onlara teslim ediyor. Ne var ki parti yetkililerinin 
tek amacı, dürüstçe yola çıkan Pauline’in 
saygınlığından faydalanmak. Deneyimli Belçikalı 
yönetmen Lucas Belvaux bu kez Fransız siyasal 
dünyasına, kendi deyişiyle “bir partinin etkinliği ve 
baştan çıkarma gücünü anlayabilmek amacıyla” 
kamerasını doğrultuyor. Fransa’da seçimlerden 
sadece birkaç ay önce gösterime giren Bu Ülke 
Bizim, ülkesindeki aşırı sağcı kesimlerden büyük 
tepki topladı.

 ▪ Devoted and generous, single mom Pauline 
does something that not only surprises but also 
shocks her worker family and the inhabitants 
of the town in a mining district in the north 
of France. A rising extremist party, in quest of 
respectability, is going to take advantage of her 
popularity by making her its candidate in the local 
elections, in contrast to her liberal views... Veteran 
Belgian director Lucas Belvaux this time delves 
into the French political scene to “understand a 
party, its impact, its effectiveness and power of 
seduction.” This Is Our Land opened in France 
a few months before the elections to severe 
criticism from the far right.

BENİM MUTLU AİLEM
CHEMI BEDNIERI OJAKHI
MY HAPPY FAMILY

c7 10 Pt. Mo. 16.00 | r5 11 Sa. Tu. 19.00 | k 14 Cu. Fr. 13.30

GÜRCİSTAN, ALMANYA, FRANSA GEORGIA, GERMANY, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 120’ | Gürcüce; Türkçe, İngilizce altyazılı Georgian; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Nana Ekvtimishvili, Simon Gros

Senaryo Screenplay: Nana Ekvtimishvili Görüntü Yön. Director of Photography: Tudor Vladimir Panduru Kurgu 

Editing: Stefan Stabenow Oyuncular Cast: Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava, Tsisia Qumsishvili, Giorgi 

Khurtsilava, Giorgi Tabidze, Goven Cheishvili Yapımcı Producer: Jonas Katzenstein, Maximilian Leo, Simon Gross, 

Nana Ekvtimishvili, Guillaume de Seille Yapım Production Co.: Augenschein Filmproduktion, Polare Film, Arizona 

Productions Dünya Hakları World Sales: Memento Films International

 ▪ Hayatın Baharı’nın yönetmenleri Nina ve Simon, 
Sundance ve ardından Berlin’de prömiyerini yapan 
bu dramda bu kez ataerkil Gürcü toplumunu 
mercek altına alıyor. 25 yıldır evli olan edebiyat 
öğretmeni Manana, üç odalı evini kocasıyla birlikte 
anne-babası, iki yetişkin çocuğu ve damadıyla 
paylaşmaktadır. 52. doğumgünü akşamında 
Manana evden ayrılmak istediğini söyler. Ailesi 
şaşkınlık içerisindedir, ama gerçekten valizini 
toplayıp tek başına bir eve çıktığında daha da 
şaşırırlar. Gürcistan’da görülmüş şey değildir bu 
yaptığı. Mutlu yuvası ve ailesi dururken bu kararın 
nedeni ne olabilir?

 ▪ The directors of In Bloom, Nina and Simon, 
explore the patriarchal Georgian family in this 
drama which premiered at Sundance and Berlin 
film festivals this year. Literature teacher Manana 
has been married for 25 years and lives in a three-
bedroom flat in Tbilisi with her husband, parents, 
two adult children, and her son-in-law. But on the 
evening of her 52nd birthday, she announces to 
the surprise of her family that she wants to leave. 
When she actually packs her suitcase and leaves, 
the family is shocked and incredulous: What is 
the reason for the decision while she seems to be 
happily married? While this is something unheard 
of in Georgia, she moves into a small apartment to 
live on her own.
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DUVARLAR ARASINDA
BAR BAHAR
IN BETWEEN

c7 12 Ça. We. 21.30 | a 13 Pe. Th. 13.30 | k 14 Cu. Fr. 19.00

İSRAİL, FRANSA ISRAEL, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 102’ | Arapça, İbranice; Türkçe, İngilizce altyazılı Arabic, Hebrew; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Maysaloun Hamoud

Senaryo Screenplay: Maysaloun Hamoud Görüntü Yön. Director of Photography: Itay Gross Kurgu Editing: Lev 

Goldser, Nili Feller Müzik Music: MG Saad Oyuncular Cast: Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, 

Mahmoud Shalaby Yapımcı Producer: Sandrine Brauer, Shlomi Elkabetz Yapım Production Co.: Deux Beaux Garcons 

Films Dünya Hakları World Sales: Alma Cinema Türkiye Hakları Turkish Rights: Sinema TV

2016 toronto NETPAC Ödülü Award |  2016 san sebastian Sanat Sinema Ödülü, Sebastiane LGBT Ödülü, Eroski 

Gençlik Ödülü Art Cinema Award, Sebastiane LGBT Ödülü, Eroski Youth Award |  2016 hayfa haıfa En İyi ilk Film, 

FEDEORA Sanatsal Başarı Ödülü Best Debut, FEDEORA Artistic Achievement Award (Hawa, Jammelieh, Kanboura)

 ▪ Maysaloun Hamoud’un bol ödüllü ilk filmi 
Duvarlar Arasında, Tel Aviv’de yaşayan üç Filistinli 
kadının en görünür ikilemlerine odaklanıyor: 
Geleneksellik ve çağdaşlık, maneviyat ve 
dünyevilik... Tel Aviv sokaklarında her iki çelişkiyi 
de en arı haliyle bulmak mümkün; yönetmen 
Hamoud da bu arada kalmışlığı filme aktarıyor. 
Farklı yaşam tarzlarının soyut ve sert çatışmasını, 
hayattan alınan zevkin farklı tanımlarını ve farklı 
adanmışlıklarını üç genç kadın üzerinden, mizahi 
bir bakış açısıyla perdeye aktarıyor. Aynı arka planı, 
umudu ve tereddüdü paylaşan üç genç kadının 
eğlenceli öyküsü bu.

 ▪ Maysaloun Hamoud’s much-awarded first 
feature In Between focuses on the dilemmas 
of three Palestinian women who live in Tel 
Aviv: tradition vs. modernity, spirituality vs. 
earthliness…These dilemmas are visible on the 
streets of Tel Aviv in their purest forms, and this 
state of being in limbo is what director Hamoud 
commits to film as she humorously portrays 
through her three female protagonists the abstract 
and fiery conflict between different lifestyles, 
different definitions of joy of life and different 
devotions. This is the lively story of three women 
who share the same backgrounds, hopes and 
hesitations.

ELLERİ OLMAYAN KIZ
LA JEUNE FILLE SANS MAINS
THE GIRL WITHOUT HANDS

c7 13 Pe. Th. 11.00 | b 14 Cu. Fr. 16.00 | r1 15 Ct. Sa. 11.00

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 76’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Sébastien Laudenbach

Senaryo Screenplay: Sébastien Laudenbach Özgün Yapıt Original Work: Jacob&Wilhelm Grimm Canlandırma 

Animation: Sébastien Laudenbach, Clorinde Baldassari Kurgu Editing: Santi Minasi, Sébastien Laudenbach Müzik 

Music: Olivier Mellano Seslendirenler Voices: Jérémie Elkaïm, Anaïs Demoustier, Philippe Laudenbach, Françoise 

Lebrun, Oliver Broche, Sacha Bourdo, Elina Löwensohn Yapımcı Producer: Jean-Christophe Soulageon Yapım 

Production Co.: Les Films Sauvage Dünya Hakları World Sales: Pyramide International Türkiye Hakları Turkish Rights: 

Sinema TV

2016 annecy Jüri Takdiri Jury Distinction |  2016 anım’est (bükreş bucharest) En İyi Film Best Film   

2016 bucheon (g. kore s. korea) Büyük Ödül Grand Prize

 ▪ Zor günlerden geçen bir değirmenci, kızını 
şeytana satar. Saflığıyla korunmayı başaran kız 
çocuğu, iki elini birden kaybetmek pahasına 
şeytanın elinden kaçmayı başarır. Elleri Olmayan 
Kız ailesinden uzaklaşmaya başladıkça ışığa doğru 
uzun bir yolculuğa çıkar ve yeni varlıklarla tanışır: 
Suyun tanrısı, kibar bir bahçıvan, kalesinden 
yolları gözleyen bir prens... Grimm masallarından 
esinlenen Sébastien Laudenbach’ın prömiyerini 
Cannes’da yapan bu benzersiz canlandırma filmi, 
el emeği, göz nuru ve müthiş bir zevkle yoğrulmuş 
bir zihnin mahsulü.

 ▪ A miller in dire straits sells his daughter to the 
devil. Through her purity the maiden manages 
to escape from the Devil’s claws despite losing 
both her hands. As she gets further away from 
her family The Girl without Hands meets with 
new beings in the long journey towards light she 
embarks upon: a river goddess, a gentle gardener, 
and a yearnful prince…Inspired by a Grimm 
Brothers tale, this magnificent animation, which 
premiered at Cannes, is a labor of love from a 
singular talent.
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CİNSLER
WEIRDOS

c7 9 Pz. Su. 16.00 | r1 10 Pt. Mo. 19.00 | a 11 Sa. Tu. 11.00 | k 13 Pe. Th. 11.00

KANADA CANADA 

2016 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 84’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Bruce McDonald

Senaryo Screenplay: Daniel McIvor Görüntü Yön. Director of Photography: Becky Parsons Kurgu Editing: Duff 

Smith Müzik Music: Asif Illyas Oyuncular Cast: Dylan Authors, Julia Sarah Stone, Molly Parker, Allan Hawco Yapımcı 

Producer: Mike MacMillan, Marc Almon Yapım Production Co.: Lithium Studios Productions Dünya Hakları World 

Sales: Lithium Studios Productions

 ▪ Sene 1976... Amerika’nın kuruluşunun 200. 
yıldönümü için kutlamalar devam etmekte. 
Kanada’da yaşayan 15 yaşındaki Kit’in ilgisini çeken 
hemen her şey de Amerika’da, hayranı olduğu Andy 
Warhol dâhil... Öğretmen babası ve babaannesi 
ile banliyöde geçen hayatının tekdüzeliğinden 
sıkılan Kit, kız arkadaşı Alice’in yardımıyla evden 
kaçmaya ve otostop çekerek daha özgür ruhlu 
annesinin yanına gitmeye karar veriyor. Bu yolculuk 
her anlamda kendisini keşfetmesine araç oluyor. 
Bu nostaljik ve samimi büyüme hikâyesi, sadece 
70’lerin hayranlarına değil, ergenlik yıllarında 
kendini içinde yaşadığı topluma ait hissedememiş 
herkese hitap ediyor.

 ▪ The year is 1976… The American bicentennial 
celebrations are under way. Everything that 
interests Kit, a 15-year-old Canadian, is also in 
America, including his idol Andy Warhol… Bored 
by the monotonous routine of his life in the 
suburbs with his teacher father and grandmother, 
Kit decides to hitchhike with his girlfriend in tow, 
to the city where his free-spirited mother lives. 
The road trip he takes on will work as a catalyst 
in self-discovery. This nostalgic and frank coming 
of age story talks not only to the fans of the 70s, 
but also anyone who ever felt like an outsider as a 
teenager.

LADY MACBETH

c7 13 Pe. Th. 16.00 | a 14 Cu. Fr. 19.00 | r1 15 Ct. Sa. 13.30

İNGİLTERE UK 

2016 | DCP | Renkli Colour | 89’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: William Oldroyd

Senaryo Screenplay: Alice Birch Özgün Yapıt Original Work: “Lady Macbeth of Mtsensk”, Nikolái Leskov Görüntü Yön. 

Director of Photography: Ari Wegner Kurgu Editing: Nick Emerson Müzik Music: Dan Jones Oyuncular Cast: Florence 

Pugh, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Paul Hilton, Christopher Fairbank Yapımcı Producer: Fodhla Cronin O’Reilly Yapım 

Production Co.: Sixty Six Pictures, iFeatures, BBC, BFI, Creative England, Oldgarth Media Dünya Hakları World Sales: 

Protagonist Pictures Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

2016 san sebastian FIPRESCI Ödülü Prize |  2016 selanik thessalonıkı FIPRESCI Ödülü Prize |  2016 zürih 

zurıch Eleştirmenlerin Seçimi, Mansiyon Critics’ Choice, Special Mention |  2016 les arcs Cineuropa Ödülü Prize

 ▪ İngiltere’nin önemli genç kuşak oyun 
yazarlarından Alice Birch ile tiyatro yönetmeni 
William Oldroyd, Nikolai Leskov’un novellası 
Mtsensk İlçesi’nin Lady Macbeth’i’ni modern bir 
yaklaşımla sinemaya uyarlıyor. Bu soğukkanlı ve 
erotik gerilim filmi, Shakespeare’in tragedyasıyla 
doğrudan bağlantısı olmayan bir hikâye anlatıyor. 
Katherine, ailesi tarafından kendisinden yaşça 
büyük ve zengin bir adamla evlendirilir. Kocasının 
aşağılayıcı davranışlarına katlanmaya çalışırken, 
çiftlikteki işçilerden Sebastian ile tutkulu bir ilişki 
yaşamaya başlar. Bu ilişkiyi sürdürebilmek için her 
şeyi, hatta cinayeti bile göze almaya hazırdır.

 ▪ Theatre director William Oldroyd and Alice 
Birch, one of the most prominent names amongst 
a young generation of British playwrights, 
make a modern adaptation of Nikolai Leskov’s 
novella Lady Macbeth of the Mtsensk District. This 
restrained and erotic thriller conveys a story 
not directly related to Shakespeare’s tragedy. 
Katherine is forced by her family into a marriage 
with a rich older man. She starts a passionate 
affair with a farm hand, Sebastian, as she tries to 
endure her husband’s humiliating treatment. She 
is ready to do whatever it takes, even murder, to 
continue this affair.
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ZER

a 11 Sa. Tu. 21.30

TÜRKİYE, ALMANYA TURKEY, GERMANY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 110’ | Türkçe, İngilizce, Kürtçe; İngilizce altyazılı Turkish, English, Kurdish; English s.t.

Yönetmen Director: Kazım Öz

Senaryo Screenplay: Kazım Öz Görüntü Yön. Director of Photography: Feza Çaldıran, Eyüp Boz, Orçun Kılınç Kurgu 

Editing: Kazım Öz Müzik Music: Mustafa Biber Oyuncular Cast: Nik Xelilaj, Güler Ökten, Levent Özdilek, Füsun 

Demirel, Tomris İncer, Haleigh Ciel, Teresa Anne Volgenau, Ahmet Aslan Yapımcı Producer: Kazım Öz, Meral Balık, 

İsmail Öz, Zülfiye Akkulak, Seher Duman Yapım Production Co.: Köz Film, NevaFilm Dünya Hakları World Sales: Köz 

Film

 ▪ Zer, 1938’de Dersim acılarını yaşayanlardan olan 
babaannesi Zarife’nin kendisine söylediği şarkının 
peşinden giden Jan’ın hikâyesidir. Zarife bugüne 
kadar bu şarkıda kimliğini, geçmişi ve kendisini 
saklamamıştır. Kanser tedavisi için New York’a 
getirildiğinde önceden birbirlerini tanıyan Jan ve 
babaannesi, daha da yakınlaşırlar ve Jan’ın hayatı 
değişmeye başlar. Jan babaannesinin kendisine 
söylediği şarkının izini sürmeye karar verir. New 
York’tan Dersim’e bir arayış hikâyesine çıkan Jan 
yolun sonunda kendisine ulaşacak mıdır?

 ▪ Zer tells the story of Jan who is pursuing the 
song sung to him by his grandmother Zarife–a 
woman who had gone through the agonies in 
Dersim in 1938. Zarife had concealed neither 
her identity, her past, nor herself in this song. 
When she is brought to New York for her cancer 
treatment, Jan and his grandmother get closer 
together which instigates a transformation in 
Jan’s life. Jan decides to trace the song that his 
grandmother had sung to him and sets out to 
Dersim from New York, but will he ever reach 
himself there?

ORNİTOLOG
O ORNITÓLOGO
THE ORNITHOLOGIST

c7 8 Ct. Sa. 16.00 | r1 9 Pz. Su. 19.00 | k 10 Pt. Mo. 19.00 | a 11 Sa. Tu. 13.30

PORTEKİZ, FRANSA, BREZİLYA PORTUGAL, FRANCE, BRAZIL 

2016 | DCP | Renkli Colour | 118’ | Portekizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Portugese; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: João Pedro Rodrigues

Senaryo Screenplay: João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra Da Mata Görüntü Yön. Director of Photography: Rui Paços 

Kurgu Editing: Raphael Lefevre Müzik Music: Severine Ballon Oyuncular Cast: Paul Hamy, Xelo Cagiao, João Pedro 

Rodrigues, Han Wen, Chan Suan, Juliane Elting Yapımcı Producer: João Figueiras, Diogo Varela Silva, Vincent Wang, 

Antoine Barraud, Gustavo Angel, Alex García, Maria Fernanda Scardino Yapım Production Co.: Blackmaria, House Of 

Fire, Itaca Films Dünya Hakları World Sales: Films Boutique

2016 locarno En İyi Yönetmen Best Director

 ▪ Kuş gözlemcisi Fernando, ormanın 
derinliklerinde ve doğanın huzur verici 
dinginliğinde dürbünüyle gökyüzündeki yaşamı 
izlemektedir. Her şey, her zaman olduğu gibi 
gelişmektedir, ta ki nehirdeki akıntı Fernando’nun 
botunu kapıp götürene kadar. Artık orman ve 
Fernando, gerçek ve hayal, rüya ile kâbus arasında 
hiçbir mesafe kalmamış gibidir. Kahramanımız 
yaşlı ağaçların gölgesinde uyandığında, 
yolculuğunun geri kalanına fena hâlde hazırlıksız 
yakalandığının farkına varacaktır. Rodrigues’in 
dinsel öyküler, mitler, cinsel hezeyanlardan 
beslenen son şaheseri, hem başkarakterine hem de 
izleyicisine olağanüstü sürprizler sunuyor.

 ▪ An ornithologist, Fernando observes the life in 
the sky with his binoculars, nestled deep in the 
forest surrounded by the tranquility of nature. 
Everything goes as usual until the current in the 
river whirls his boat away. Now, it’s as if there’s no 
boundary between reality and illusion, dream and 
nightmare, the forest and Fernando. When our 
protagonist wakes up in the shade of old trees, he 
realizes how ill prepared he is for the rest of his 
journey. Rodrigues’ latest masterpiece is fueled 
by religious tales, myths, and sexual deliriums, 
offering extraordinary surprises to its main 
character and the audience.
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MANİFESTO
MANIFESTO

c7 8 Ct. Sa. 19.00 | a 9 Pz. Su. 11.00 | r1 10 Pt. Mo. 16.00 | k 11 Sa. Tu. 11.00

ALMANYA, AVUSTRALYA GERMANY, AUSTRALIA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 93’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Julian Rosefeldt

Senaryo Screenplay: Julian Rosefeldt Görüntü Yön. Director of Photography: Christoph Krauss Kurgu Editing: Bobby 

Good Müzik Music: Nils Frahm, Ben Lukas Boysen Oyuncular Cast: Cate Blanchett Yapımcı Producer: Julian Rosefeldt 

Yapım Production Co.: BR Bayerischer Rundfunk, Schiwago Film GmbH, Ruhr Triennale Dünya Hakları World Sales: 

The Match Factory

 ▪ Alman sanatçı Julian Rosefeldt’in geçtiğimiz yıl 
büyük bir başarı kazanan video art enstalasyonu, 
şimdi uzun metrajlı bir film olarak karşımızda. 
Filmde Cate Blanchett 13 farklı karakteri 
canlandırıyor ve sanat tarihine yön vermiş çeşitli 
manifestoları olur olmaz yerlerde okuyor; komünist 
manifestodan Dogme 95’e... Yaratıcı mizanseni ve 
zeki kurgusuyla seyri son derece keyifli Manifesto, 
Blanchett’in kariyerinde de yepyeni bir zirve 
oluşturuyor. Oyuncunun evsiz bir adamdan bir 
kuklacıya, bir haber sunucusundan bir fabrika 
işçisine 13 farklı karaktere bürünüşünü izlemek 
başlı başına unutulmaz bir deneyim.

 ▪ German artist Julian Rosefeldt’s highly 
successful video art installation from last year 
is now a feature film. Cate Blanchett plays 13 
characters where she reads out loud various 
manifestos–from the Communist Manifesto to 
Dogme 95–that have influenced the history of art. 
Manifesto is an enjoyable spectacle contrived with 
imaginative mise-en-scène and smart editing and 
makes for a new highlight in Blanchett’s career. 
It’s an unforgettable experience in itself to watch 
the actress play 13 different characters from a 
homeless man to a puppeteer, from a news anchor 
to a factory a worker.

’93 YAZI
ESTIU 1993
SUMMER 1993

c7 9 Pz. Su. 13.30 | a 10 Pt. Mo. 19.00 | r1 11 Sa. Tu. 16.00

İSPANYA SPAIN 

2017 | DCP | Renkli Colour | 96’ | Katalanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Catalan; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Carla Simón

Senaryo Screenplay: Carla Simón Görüntü Yön. Director of Photography: Santiago Racaj Kurgu Editing: Didac Palou, 

Ana Pfaff Müzik Music: Ernest Pipo, Pau Boïgues Oyuncular Cast: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí, David 

Verdaguer, Fermi Reixach Yapımcı Producer: Valérie Delpierre Yapım Production Co.: Inicia Films, Avalon P.C. Dünya 

Hakları World Sales: New Europe Film Sales Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

2016 berlin Jüri Büyük Ödülü (Generation), GWFF En İyi İlk Film Ödülü Jury Grand Prix (Generation), GWFF Best 

First Feature Award

 ▪ Katalan yönetmen Carla Simon’un küçük 
bir kızın evlatlık gittiği ailedeki sıkıntılı günleri 
hakkındaki ilk uzun metrajlı duygusal filmi, dünya 
prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Generation 
Kplus bölümünde Şubat ayında yaptı. Annesiyle 
babası hayatlarını kaybedince dayısıyla yengesi 
altı yaşındaki Frida’yı taşradaki evlerine, yanlarına 
alırlar. Annesinin hasretini içinden atamayan 
Frida gecelerini dua ederek, gündüzlerini ise 
yeni ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışarak 
geçirir. Otobiyografik öğeler taşıyan ’93 Yazı, küçük 
Frida’nın iç dünyasını bir yaz süresince, duygu 
sömürüsüne kaçmadan gözlemliyor.

 ▪ Catalan director Carla Simon’s feature debut 
about an orphaned girl’s troubled life with 
her new family premiered in February at the 
Generation Kplus section of Berlinale. When her 
parents die, six year-old Frida is taken in by her 
uncle and aunt-in-law who live on the countryside. 
Scorched by the pain of longing for her mother, 
Frida spends her nights praying and her days 
by trying to fit in with her new family. Featuring 
autobiographical elements, Summer 1993 observes 
little Frida’s psyche throughout one summer 
avoiding oversentimentality.
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KASTİNG
CASTING

c7 12 Ça. We. 16.00 | r5 14 Cu. Fr. 21.30 | b 15 Ct. Sa. 19.00

ALMANYA GERMANY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 91’ | Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı German; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Nicolas Wackerbarth

Senaryo Screenplay: Nicolas Wackerbarth, Hannes Hel Görüntü Yön. Director of Photography: Jürgen Carle 

Kurgu Editing: Saskia Metten Oyuncular Cast: Andreas Lust, Judith Engel, Ursina Lardi, Corinna Kirchhoff, Andrea 

Sawatzki, Milena Dreissig, Nicole Marischka Yapımcı Producer: Franziska Specht Yapım Production Co.: SWR – 

Südwestrundfunk

 ▪ Çekimlerin başlamasına bir hafta kala, henüz 
filmin başrol oyuncusu seçilmiş değil. Yönetmen 
Vera’nın ilk filmi olacak bu: Fassbinder’in Petra 
von Kant’ın Acı Gözyaşları’nı yeniden çekiyorlar. 
Vera aklına yatan oyuncu kadrosunu oluşturmak 
için hiç de acele etmiyor. Yapımcıyla teknik ekip 
sabırsızlanırken kasting sorumlusu Gerwin 
hayatından memnun çünkü ünlü oyuncularla 
deneme çekimleri uzayıp duruyor. Filmin 
erkek başrolü işi bırakınca Gerwin de bu fırsatı 
değerlendirmeye bakıyor. Berlin Film Festivali’nin 
Forum bölümünde ilk gösterimini yapan Kasting, 
televizyon ve sinema endüstrilerinde güç 
savaşlarının ve bağımlılıkların kurnazca çizilmiş, 
eğlenceli bir manzarasını ortaya koyuyor.

 ▪ One week before shooting starts, the main 
protagonist has yet to be cast. Vera is about to 
make her first TV movie, a remake of Fassbinder’s 
The Bitter Tears of Petra von Kant, and takes her 
time looking for her ideal cast. While the producer 
and the crew become desperate, Gerwin is happy 
about the extra work. He earns his money as 
audition reader and exchanges lines with the 
famous applicants for the role. When the male 
lead leaves the production, Gerwin senses his 
chance to get a fresh start as an actor. Premiering 
at the Berlin Film Festival within the Forum 
section, Casting brings to light power relations and 
dependencies within the TV and film industries 
while being both intelligent and entertaining.
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EV
HOME

c7 10 Pt. Mo. 19.00 | k 11 Sa. Tu. 16.00 | r5 12 Ça. We. 21.30

BELÇİKA BELGIUM 

2016 | DCP | Renkli Colour | 103’ | Flamanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Dutch; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Fien Troch

Senaryo Screenplay: Fien Troch, Nico Leunen Görüntü Yön. Director of Photography: Frank van den Eeden Kurgu 

Editing: Nico Leunen Müzik Music: Johnny Jewel Oyuncular Cast: Sebastian Van Dun, Mistral Guidotti, Loïc Batog, 

Lena Suijkerbuijk, Karlijn Sileghem, Els Deceukelier, Robbie Cleiren Yapımcı Producer: Antonino Lombardo Yapım 

Production Co.: Prime Time Dünya Hakları World Sales: Doc & Film International

2016 venedik venıce En İyi Yönetmen–Ufuklar Best Director–Horizons |  2016 les arcs Jüri Büyük Ödülü Grand 

Jury Prize |  2016 gent ghent En İyi Müzik, Mansiyon–Keşfet, İzleyici Ödülü Best Music, Special Mention–Explore, 

Audience Award

 ▪ Belçikalı yönetmen Fien Troch’un Venedik’te 
prömiyerini yapan ve Ufuklar bölümünden “En 
İyi Yönetmen” ödülüyle dönen son filmi Ev, üç 
sorunlu gencin birbirleriyle ve onları çevreleyen 
dünyayla olan ilişkisini yenilikçi metotlarla anlatan 
bir “büyüme” hikâyesi. Troch, anlattığı hikâyenin 
ruhuna uygun olarak kurgusal bir anlatım yerine 
“cinema-vérité”nin büyüsünü kullanıyor ve en 
çok da beden dilinden faydalanarak eşine çok sık 
rastlanmayan bir anlatı tutturuyor. Ev’in aynı anda 
hem huzursuz edici hem de kışkırtıcı özgünlüğüne 
sinemaseverlerin karşı koyması çok güç.

 ▪ Flemish director Fien Troch’s Home premiered 
at the Venice Film Festival and snagged a Best 
Director trophy from the Horizons section of the 
festival. Home is a coming-of-age story with an 
inventive narrative about three troubled teenagers 
and their relation to the world that surrounds 
them. In service of the spirit of the film, Torch 
employs the magic of cinema-vérité and comes 
up with a unique narrative by largely utilizing 
the body language of her young cast. It’s hard to 
resist to the unsettling and provocative originality 
of Home.



SİNEMADA İNSAN HAKLARI YARIŞMASI

HUMAN RIGHTS IN CINEMA COMPETITON

Avrupa Konseyi ve Eurimages işbirliğiyle 2007’den bu yana 
yalnızca İstanbul Film Festivali’nde verilen Avrupa Konseyi 
Sinema Ödülü (FACE), bu bölümde yer alan ve insan hakları 
konusunda kamuoyunda duyarlılık ve bilinç uyandıran, bu 
konunun öneminin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunan bir 
filme veriliyor.

FACE, the Film Award of the Council of Europe, 
presented only at the Istanbul Film Festival since 2007 in 
collaboration with the Council of Europe and Eurimages, 
will be given to a film in this section, which raises public 
awareness and interest in human rights issues and creates 
better understanding of their importance.
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HAYVANLAR
TIERE
ANIMALS

c7 11 Sa. Tu. 13.30 | b 12 Ça. We. 21.30 | k 15 Ct. Sa. 13.30 

İSVİÇRE, AVUSTURYA, POLONYA SWITZERLAND, AUSTRIA, POLAND 

2017 | DCP | Renkli Colour | 95’ | Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı German; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Greg Zglinski

Senaryo Screenplay: Greg Zglinski Görüntü Yön. Director of Photography: Piotr Jaxa Kurgu Editing: Karina Ressler 

Oyuncular Cast: Birgit Minichmayr, Philipp Hochmair, Mona Petri, Mehdi Nebbou, Michael Ostrowski Yapımcı 

Producer: Katrin Renz, Stefan Jager, Bruno Wagner, Antonin Svoboda, Lukasz Dzieciol Yapım Production Co.: Tellfilm, 

Coop99, Opus Film Dünya Hakları World Sales: Be for Films Türkiye Hakları Turkish Rights: Mor Film

 ▪ Bir koyun insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? 
Altı ay kalmak üzere Viyana’dan Lozan’a doğru 
yola çıkan Nick ve Anna, yolda arabayla bir koyuna 
çarpar. Bundan sonra (belki de bundan önce) her 
şey tuhaflaşır: Belki de vardıkları Lozan, Viyana’dır; 
Nick, evlilik dışı bir ilişki yaşıyordur, o kadın da 
aslında Lozan’dadır. Belki de hepsi bir rüyadır, 
ya da kendileri bir başkasının rüyasındadırlar. Bir 
önceki filmi Cesaret ile festivale gelen yönetmen 
Zglinski’nin Berlin Film Festivali’nin Forum 
bölümünde dünya prömiyerini yapan filmi 
Hayvanlar, metafiziğe göz kırpan, gizem dolu 
olduğu kadar huzursuz edici bir psikolojik gerilim.

 ▪ How much can a sheep change a person’s life? 
Nick and Anna head from Vienna to Lausanne for 
a six-month stay and while on the road they hit a 
sheep with their car. Following this (maybe even 
prior to this) things start to turn strange. Maybe, 
all is a dream or they are a part of someone 
else’s dream, maybe they have reached Vienna 
instead of Lausanne, or perhaps Nick is having 
an affair. In the unsettling Animals, Zglinski, who 
was on the festival roster with his previous film 
Courage, returns with a mysterious and unsettling 
psychological thriller that winks at metaphysics.

50
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HALEP’İN SON ADAMLARI
DE SIDSTE MAEND I ALEPPO
LAST MEN IN ALEPPO

i 11 Sa. Tu. 16.00 | r5 12 Ça. We. 11.00 | c3 14 Cu. Fr. 21.30

DANİMARKA, ALMANYA DENMARK, GERMANY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 104’ | Arapça; Türkçe, İngilizce altyazılı Arabic; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Feras Fayyad, Steen Johannessen

Görüntü Yön. Director of Photography: Fadi al Halabi, Husam al Halabi, Mojahed Abo Al Joud Kurgu Editing: Steen 

Johannessen, Michael Bauer Müzik Music: Karsten Fundal Yapımcı Producer: Søren Steen Jespersen, Kareem Abeed 

Yapım Production Co.: Larm Film, Aleppo Media Center Dünya Hakları World Sales: SFI

 ▪ Duydukları her uçak sesiyle hazırlık yapan Beyaz 
Kasklılar’ın tek amacı, eşine çok zor rastlanan bir 
cesaretle enkazdan can kurtarmak. Halep’te sonu 
gelmeyen bir şiddet, ölüm, kan, umut döngüsünün 
tam ortasındaki Beyaz Kasklılar sivil gönüllülerden 
oluşuyor. Acı, gözyaşı, umutsuzluk, kan ve 
yaraları göstermekten çekinmeyen Halep’in Son 
Adamları, izlemesi çok acılı bir belgesel. Bu şehirde 
umudun kalmadığını bilen, bunu dillendirseler 
de sokaktakilere yardıma gitmekten çekinmeyen 
ve alevler içinde yıkılsa bile kendi şehirlerini terk 
etmeyi akıllarından geçirmeyen bu kahramanlar, 
binlerce Haleplinin hikâyesini aktarıyorlar.

 ▪ The White Helmets go on full alert each 
time they hear the sound of an airplane engine 
overhead and their only task is to save souls 
from under rubble and ruins. The organisation 
is at the heart of a vicious circle of ceaseless 
violence, death, blood, and hope in Aleppo, and 
is comprised of civilian volunteers. Last Men in 
Aleppo is heart breaking and hard to watch since 
it doesn’t shy away from documenting pain, tears, 
hopelessness, blood, or wounds. These heroes 
know that there’s no hope left in the city, and 
even though they express their despair, they rush 
to help the wounded on the streets and never 
think of abandoning their city no matter how 
devastating the destruction is. They relay the 
stories of thousands of Aleppines.

FÉLICITÉ

c7 8 Ct. Sa. 13.30 | a 12 Ça. We. 16.00 | r1 14 Cu. Fr. 19.00

FRANSA, SENEGAL, BELÇİKA, ALMANYA, LÜBNAN FRANCE, SENEGAL, BELGIUM, GERMANY, LEBANON  

2017 | DCP | Renkli Colour | 123’ | Lingala; Türkçe, İngilizce altyazılı Lingala; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Alain Gomis

Senaryo Screenplay: Alain Gomis Görüntü Yön. Director of Photography: Céline Bozon Kurgu Editing: Fabrice Rouaud 

Müzik Music: The Kasaï Allstars Oyuncular Cast: Véro Tshanda Beya, Gaetan Claudia, Papi Mpaka Yapımcı Producer: 

Arnaud Dommerc, Alain Gomis, Omar Sall Yapım Production Co.: Andolfi, Granit Films, Cinekap Dünya Hakları World 

Sales: Jour2Fête Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

 ▪ Geceleri barda şarkı söyleyerek geçimini 
sağlayan Félicité’nin yaşamı, 14 yaşındaki oğlunun 
motosiklet kazasıyla iyice çıkmaza giriyor. 
Senegal asıllı Fransız yönetmen Alain Gomis, 
oğlunun ameliyatı için gereken parayı toplamaya 
çalışan cesur Félicité’yi şefkatle, “onca fakirliğe 
rağmen” klişesine düşmeden izliyor ve sıklıkla 
başroldeki Vero Tshanda Beya’nın anlamlı yüzüne 
odaklanıyor. Kongo’nun başkenti Kinşasa’da 
zengini acımasızlaştıran, yoksulu ve özellikle kadını 
ise yalnızlaştıran ekonomik ve ataerkil düzenin 
hâkimiyeti her adımda karşımızda. Ruh hallerine 
tercüme olan müzikler, filmin gerçekliğine ayrı bir 
derinlik kazandırıyor.

 ▪ Félicité is a bar singer who hits a rough 
patch when her 14-year-old son is injured in a 
motorcycle accident. Without resorting to poverty 
clichés, Senegalese-French director Alain Gomis 
frequently focuses on the expressive face of actress 
Vero Tshanda Beya as he affectionately follows 
brave Félicité with his camera. The hegemony 
of the economic and patriarchal orders which 
hardens the rich and isolates the poor-notably the 
women-is immanent on every corner of Kinshasa, 
the Congolese capital. The musical score acts as 
an interpreter of moods and adds a depth to the 
realism of the film.
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KOL SAATİ
SLAVA
GLORY

c7 11 Sa. Tu. 11.00 | i 12 Ça. We. 19.00 | r1 14 Cu. Fr. 11.00

BULGARİSTAN, YUNANİSTAN BULGARIA, GREECE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 101’ | Bulgarca; Türkçe, İngilizce altyazılı Bulgarian; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Kristina Grozeva, Petar Valchanov

Senaryo Screenplay: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Decho Taralezhkov Görüntü Yön. Director of Photography: 

Krum Rodriguez Kurgu Editing: Petar Valchanov Müzik Music: Hristo Namliev Oyuncular Cast: Stefan Denolyubov, 

Margita Gosheva Yapımcı Producer: Kristina Grozeva, Konstantina Stavrianou, Petar Valchanov, Irini Vougioukalou 

Yapım Production Co.: Abraxas Film, Graal Films Dünya Hakları World Sales: Wide Türkiye Hakları Turkish Rights: 

Filmartı

2016 kolkata En İyi Film Best Film |  2016 gijón Büyük Ödül, En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü Grand Prix, Best 

Script, FIPRESCI Prize |  2016 ghent Mansiyon Special Mention |  2016 hamptons En İyi Film Best Narrative 

Feature |  2016 les arcs En İyi Film Best Film

 ▪ Urok / Ders’le (2014) hatırlayacağımız 
Bulgar yönetmenler Kristina Grozeva ve Petar 
Valchanov, son derece etkileyici filmlerinde bu 
kez Dardenne Kardeşler’in izlerini takip ediyor ve 
resmi yolsuzluğun üzerinin şahsi bir dürüstlükle 
örtülme çabasına odaklanıyorlar. İşçi Tsanko, 
demiryolunda içi para dolu bir çanta bulur ve bunu 
yetkililere teslim eder. Yolsuzluklarla gündemde 
olan Ulaştırma Bakanlığı’nın halkla ilişkiler 
yetkilisi Julia, Tsanko’dan bir kahraman yaratmaya 
çalışır. Tsanko’ya hediye olarak dijital bir kol saati 
takılmasıyla işler karışmaya başlar.

 ▪ In their striking new film, Bulgarian directors 
Kristina Grozeva and Petar Valchanov of 
Urok / The Lesson (2014) follow in the trails of 
Dardenne Brothers and focus on the efforts 
to cover up an official corruption by personal 
integrity. A linesman, Tsanko, finds a case full of 
money on the railroad and hands it over to the 
authorities. Julia, the PR chief of the Ministry of 
Transportation, tries to make a public hero out of 
Tsanko in the hopes of combating perceptions of 
in-house corruption by her agency. Things start 
going awry when Tsanko is awarded a digital 
watch.

AYRILIK
RAFTAN
PARTING

b 13 Pe. Th. 16.00 | c3 14 Cu. Fr. 13.30 | r1 15 Ct. Sa. 19.00

İRAN, AFGANİSTAN IRAN, AFGHANISTAN 

2016 | DCP | Renkli Colour | 78’ | Farsça; Türkçe, İngilizce altyazılı Persian, Dari; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Navid Mahmoudi

Senaryo Screenplay: Navid Mahmoudi Görüntü Yön. Director of Photography: Koohyar Kalari Kurgu Editing: Jamshid 

Mahmoudi Müzik Music: Sahand Mahdizadeh Oyuncular Cast: Reza Ahmadi, Fereshteh Hosseini, Behrang Alavi, 

Nazanin Bayati, Shams Langaroudi Yapımcı Producer: Jamshid Mahmoudi Yapım Production Co.: Aseman Parvaz Film 

Dünya Hakları World Sales: Dreamlab Films Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

2016 busan Jüri Özel Ödülü Special Jury Prize

 ▪ Feriştah ve Nabi birbirlerine deli gibi âşıktır 
ama Feriştah’ın ailesinin Afganistan’dan kaçıp 
İran’a göç etmesi ikisini ayrı düşürmüştür. Bir 
şekilde tekrar birleşmenin hayallerini kurarken 
başlarına yeni bir dert açılır: kan davası. Nabi’nin 
ne Afganistan’da ne de İran’da kalması mümkün 
değildir, aksi takdirde öldürülecektir. Bu nedenle 
Nabi, birlikte Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
geçecekleri bir kaçış planı yapar ve Feriştah’ı almak 
için kaçak olarak İran’a gelir. Fakat genç âşıkların 
önüne sürekli yeni engeller çıkar. Gazetelerde 
korkunç sonuçlarını okuduğumuz, mültecilere 
yasadışı yollarla sınır geçme vaat edilen kaçış 
planlarının iç yüzünü, çaresiz iki âşığın etkileyici 
hikâyesi eşliğinde izliyoruz.

 ▪ Fereshteh and Nabi are madly in love, but they 
drift apart when Fereshteh’s family relocates 
from Afghanistan to Iran. While they dream of 
reuniting, a new trouble comes their way: blood 
feud. Nabi can stay neither in Afghanistan nor 
in Iran or otherwise he will be killed. So, Nabi 
leaves for Iran with a plan to flee to Europe with 
Fereshteh. However, the young lovers have to 
overcome many obstacles. Parting depicts the 
inside story of refugee-trafficking, which we only 
get to read about the horrific consequences of 
in the newspapers, accompanied by the tale of 
desperate lovers.
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NEWTON

i 11 Sa. Tu. 13.30 | r5 12 Ça. We. 13.30 | c3 13 Pe. Th. 21.30

HİNDİSTAN INDIA 

2017 | DCP | Renkli Colour | 106’ | Hintçe; Türkçe, İngilizce altyazılı Hindi, Gondi; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Amit V. Masurkar

Senaryo Screenplay: Mayank Tewari, Amit V. Masurkar Görüntü Yön. Director of Photography: Swapnil S. Sonawane 

Kurgu Editing: Shweta Venkat Müzik Music: Naren Chandravarkar, Benedict Taylor Oyuncular Cast: Rajkummar Rao, 

Anjali Patil, Pankaj Tripathi, Raghubir Yadav Yapımcı Producer: Manish Mundra, Pramila Mundra Yapım Production 

Co.: Drishyam Films Dünya Hakları World Sales: Pascale Ramonda

2017 berlin CICAE Sanat Sinema Ödülü Art Cinema Prize

 ▪ Dünya prömiyerini Şubat ayında Berlin Film 
Festivali’nin Forum bölümünde yapan ve burada 
ödül kazanan Newton, Hindistan’da seçim zamanı 
tarafsızlığını ve adaleti korumaya çalışan idealist 
bir memurun hikâyesini mizahi bir bakış açısıyla 
anlatıyor. Gönüllü seçim memuru Newton, sık 
ormanlarla kaplı Chhattisgarh eyaletinde, bir 
köydeki sandığa gözlemci olarak atanır. Ancak, 
helikopterle ulaşılan bu köyde seçmenlerden 
bürokratlara, Maocu teröristlerden güvenlik 
görevlilerine önüne birçok engel çıkacaktır. Newton 
demokrasi ve idealler hakkında sivri bir kara 
komedi.

 ▪ Newton, which premiered and snagged an award 
at the Forum section of Berlinale in February, is 
the humorous story of an idealistic government 
worker who is trying hard to keep his integrity 
intact during election season in India. Newton 
is assigned as a voluntary election monitor to a 
village surrounded by the jungle in the state of 
Chhattisgarh. In this village, where he reaches by 
helicopter, he will face many obstacles from the 
voters to the bureaucrats, from Maoist terrorists 
to security forces. Newton is a sharp, dark comedy 
about democracy and ideals.

MAVİ SESSİZLİK
BLUE SILENCE

a 14 Cu. Fr. 11.00

TÜRKİYE, BELÇİKA TURKEY, BELGIUM 

2017 | DCP | Renkli Colour | 93’ | İngilizce, Fransızca; Türkçe altyazılı English, French; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Bülent Öztürk

Senaryo Screenplay: Bülent Öztürk Görüntü Yön. Director of Photography: Emre Tanyıldız Kurgu Editing: David 

Verdurme Müzik Music: Michelino Bisceglia Oyuncular Cast: Teoman Kumbaracıbaşı, Roda Canıoğlu, Korkmaz Arslan 

Yapımcı Producer: Tomas Leyers Ortak Yapımcı Co-Producer: Michael Goldberg Yapım Production Co.: Minds Meet 

Dünya Hakları World Sales: Minds Meet

 ▪ Hakan eski bir güvenlik kuvveti mensubudur. 
Tedavi gördüğü askeri hastanede, hemşire Ayla’nın 
özenli bakımı sayesinde kâbuslarıyla savaşımında 
iyileşme belirtileri gösterir. Uzunca bir süre sonra, 
kendisine takdim edilen şeref madalyası ve bir 
miktar para ile taburcu olur. Evine döndüğünde, eşi 
ve kızının kendisini terk ettiğini görür. Kızı Melis ile 
buluşması, Hakan’ı kendi geçmişiyle yüzleştirir. Tek 
başına, İstanbul sokaklarında dolaşır. Karşılaştığı 
insan manzaraları, ardından Ayla’nın beklenmedik 
ziyareti, Hakan’ı geçmişte yaptıklarını tekrar tekrar 
sorgulamaya iter.

 ▪ Hakan is a former member of the armed forces. 
Through the attentive care of nurse Ayla at the 
military hospital he is treated, he makes progress 
in exorcising his demons. After a long stay, he is 
discharged, rewarded by a medal of honour and 
some cash. Upon his return home, he finds out 
that his wife and daughter have abandoned him.  
A meeting with his daughter, Melis, forces 
Hakan to confront his past. Lonely, he beats the 
pavements of Istanbul. The people he sees on 
the streets and an unexpected visit from Ayla will 
drive Hakan to question his past deeds over and 
over again.
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SÜRGÜN
EXIL
EXILE

i 11 Sa. Tu. 11.00 | c3 12 Ça. We. 16.00 | b 14 Cu. Fr. 19.00

FRANSA, KAMBOÇYA FRANCE, CAMBODIA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 77’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Rithy Panh

Senaryo Screenplay: Rithy Panh Görüntü Yön. Director of Photography: Rithy Panh, Mesar Prum Kurgu Editing: Rithy 

Panh Müzik Music: Marc Marder Oyuncular Cast: Randal Douc, Sang Nan Yapımcı Producer: Catherine Dussart Yapım 

Production Co.: Cdp, Arte, Bophana Production Dünya Hakları World Sales: Films Distribution

2016 kudüs jerusalem En İyi Belgesel–Özgürlük Ruhu Best Documentary–Spirit of Freedom

 ▪ Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adayı 
olan bir önceki filmi Eksik Resim ile Kamboçya’nın 
trajedilerine ayna tutan Rithy Panh, ülke tarihinin 
en karanlık noktalarında cesurca gezinmeye devam 
ediyor. Yönetmen, Pol Pot rejiminin soykırımlarında 
kurban edilen iki milyon can için ağıt yakarken, 
filmini belgesel ve kurmaca arasındaki gri alanda 
konumlandırıyor. Acımasız rejimin slogan, kitap, 
şarkılarla kurduğu hâkimiyeti, yılın en muazzam 
arşiv çalışmalarından biriyle sorgulayan Sürgün 
devrim, kayıp, adalet, siyaset gibi kavramları da 
korkusuzca inceliyor.

 ▪ Rithy Panh continues to daringly go through the 
darkest parts of his country’s past in his follow-up 
to the Oscar-nominated The Missing Picture which 
held a mirror to the tragedies of Cambodia. The 
director positions his latest film in the gray area 
between documentary and fiction as he laments 
two million souls lost to genocide under the Pol 
Pot regime. By creating the most eminent archival 
work of the year, Exile questions the authority 
that the brutal regime had established through 
slogans, books, and songs and fearlessly examines 
notions like revolutionism, loss, justice, and 
politics.

BEN SENİN ZENCİN DEĞİLİM
I AM NOT YOUR NEGRO

r1 12 Ça. We. 19.00 | a 13 Pe. Th. 11.00 | c7 14 Cu. Fr. 16.00 | k 15 Ct. Sa. 11.00

ABD, FRANSA, BELÇİKA USA, FRANCE, BELGIUM 

2016 | DCP | Renkli ve Siyah-Beyaz Colour and B&W | 93’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Raoul Peck

Senaryo Screenplay: Raoul Peck Özgün Yapıt Original Work: James Baldwin Görüntü Yön. Director of Photography: 

Henry Adebonojo, Bill Ross, Turner Ross Kurgu Editing: Alexandra Strauss Seslendiren Narrated By: Samuel L. Jackson 

Yapımcı Producer: Raoul Peck, Rémi Grellety Yapım Production Co.: Velvet Film Dünya Hakları World Sales: Wide 

House Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

2017 berlin panorama İzleyici Ödülü, Kiliseler Birliği Mansiyon Audience Award, Ecumenic Jury Special 

Mention |  2017 dublin En İyi Belgesel Best Documentary

 ▪ Usta yönetmen Raoul Peck’in imzasını taşıyan 
Oscar adayı bu belgesel, ünlü Amerikalı yazar 
James Baldwin’in yarım kalmış yapıtı Remember 
This House’u merkezine alıyor. Baldwin, çok 
kısa aralıklarla öldürülen Afro-Amerikalı üç 
aktiviste; Medgar Evers, Malcolm X ve Martin 
Luther King Jr.’a dair anılarından yola çıkarak 
Amerika’da ırkçılığın kökeni ve bununla nasıl 
mücadele edilebileceği üzerine bir deneme 
yazmayı hedeflemişti bu yapıtında. Peck ise yarım 
kalmış bu metni arşiv görüntüleriyle birleştirerek, 
Baldwin’in o dönemde ırkçılığa dair söylediklerinin 
günümüzde Amerika’da hâlâ geçerli olduğunu 
hayranlık uyandırıcı şekilde ortaya koyuyor. Filmde 
Baldwin’in metnini ünlü oyuncu Samuel L. Jackson 
seslendiriyor.

 ▪ Directed by Raoul Peck, this Oscar-nominated 
documentary focuses on James Baldwin’s 
unfinished script, Remember this House which he 
had written following the assassinations of three 
Afro-American activists, Medgar Evers, Malcolm 
X and Martin Luther King Jr. In this script, which 
he had shaped after his own memories of the 
three men, Baldwin had attempted at writing an 
essay on the origins of racism in America, and 
how to fight it. Combining this incomplete text 
with archival footage, Peck asserts that Baldwin’s 
statements–narrated by Samuel L. Jackson–are 
as urgent and relevant today in the USA as they 
were then.
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DÜĞÜN
NOCES
A WEDDING

i 13 Pe. Th. 19.00 | r1 14 Cu. Fr. 16.00 | c7 15 Ct. Sa. 13.30

BELÇİKA, FRANSA, LÜKSEMBURG, PAKİSTAN BELGIUM, FRANCE, LUXEMBOURG, PAKISTAN 

2016 | DCP | Renkli Colour | 95’ | Urduca; Türkçe, İngilizce altyazılı Urdu; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Stephan Streker

Senaryo Screenplay: Stephan Streker Görüntü Yön. Director of Photography: Grimm Vandekerckhove Kurgu Editing: 

Jerome Guiot, Mathilde Muyard Oyuncular Cast: Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi, Neena Kulkarni, 

Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing, Zacharie Chasseriaud Yapımcı Producer: Michaël Goldberg, Boris Van Gils 

Yapım Production Co.: Daylight Films Dünya Hakları World Sales: Jour2fête Türkiye Hakları Turkish Rights: Mars 

Production

2016 angoulême En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu Best Actress (L.E. Arabi), Best Actor (S. Houbani)

 ▪ 18 yaşındaki Pakistan asıllı Belçikalı Zahira, 
karnında büyüyen bebeğini doğurmaya kararlıdır. 
Tek sırdaşı olan ağabeyi ona destek olmaya söz 
verir, ama ailelerinin aklında bambaşka şeyler 
vardır. Zahira, üç kez görücüye çıkarıldıktan sonra 
işler iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Stephan 
Streker’in ikinci filmi Düğün, artık kendi kararlarını 
özgürce vermek isteyen ikinci kuşak genç 
göçmenlerin ikilemlerini duygusal bir yaklaşımla 
ele alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenen Düğün, 
Lina el Arabi’nin Zahira rolündeki müthiş 
performansıyla da güçleniyor.

 ▪ 18-year-old Zahira, a Pakistani girl in Belgium, 
wants to keep the baby growing inside her. Her 
brother and confidant, promises to help her. But 
the parents have other ideas for the young girl. 
After they set her up for three young suitors 
to marry, the situation will just deteriorate for 
Zahira. The second feature of Stephan Streker 
after a 13-year hiatus following Michael Blanco, 
depicts the plight of a “second-generation” young 
woman who just wants to make her own choices 
freely. Based on a true story, A Wedding rises on 
the powerful performance of Lina el Arabi as 
Zahira.
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AMERİKA MEYDANI
PLATEIA AMERIKIS
AMERIKA SQUARE

i 10 Pt. Mo. 19.00 | r5 11 Sa. Tu. 13.30 | c7 14 Cu. Fr. 11.00

YUNANİSTAN, ALMANYA, İNGİLTERE GREECE, GERMANY, UK 

2016 | DCP | Renkli Colour | 86’ | Arapça, İngilizce, Yunanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Arabic, English, Greek; Turkish, 

English s.t.

Yönetmen Director: Yannis Sakaridis

Senaryo Screenplay: Yannis Tsirbas, Vangelis Mourikis, Yannis Sakaridis Görüntü Yön. Director of Photography: 

Jan Vogel Kurgu Editing: Yannis Sakaridis Müzik Music: Minos Matsas Oyuncular Cast: Yannis Stankoglou, Makis 

Papadimitriou, Vassilis Kukalani, Ksenia Dania, Alexandros Logothetis, Rea Pediaditaki Yapımcı Producer: Yannis 

Sakaridis, Nikkos J. Frangos, George Th Lemos, Venia Vergou Yapım Production Co.: Ilioupolis Films, Marblemen 

Productions Dünya Hakları World Sales: Patra Spanou Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

2016 selanik thessalonıkı FIPRESCI Ödülü, Mansiyon (Erkek Oyuncu), Mansiyon–Genç Jüri FIPRESCI Prize, 

Special Mention–Actor, Special Mention–Youth Jury

 ▪ Amerika Meydanı, bir dövme sanatçısı, sıradan 
bir ırkçı ile Suriyeli bir mültecinin yollarının 
kesiştiği, tempolu bir hikâye anlatıyor. Atina’da 
pek sevdiği park mültecilerin uğrak yeri ve geçici 
ikametgâhı olunca işsiz, memnuniyetsiz bir Yunan 
milliyetçisinin dünyası alt üst olur. Mülteciler 
hayatta kalabilmek ve Avrupa’nın içlerine 
gidebilmek için bu parkta Yunanistan’ın karanlık 
yeraltı dünyasıyla da temasa geçerler. Hareketli 
görselliği ve çarpıcı anlatımıyla Amerika Meydanı 
sınırların ticaret, zamanın da hep kısıtlı olduğu 
“toplu göç ekonomisi”ne tavizsiz bir gözlemcilikle 
yaklaşıyor.

 ▪ Amerika Square is a fast-paced film where a 
tattoo artist, a banal racist and a Syrian refugee 
collide head to head. An unemployed, disgruntled 
Greek nationalist in Athens has his world turned 
upside-down when his apartment building and 
beloved city park become a home and resting 
stop for migrants in transit across Europe. There, 
refugees searching for a new life must navigate 
the seedier elements of Greek society to survive. 
Mixing a kinetic visual style with ripped-from-
the-headlines storytelling, Amerika Square is 
an unflinching look at the mass migration 
economy—where “borders are business,” and 
time is always running out.



TÜRKİYE SİNEMASI 2016-2017

CINEMA OF TURKEY 2016-2017

Türkiye’den son dönem yapımların bu bölümde Altın Lale Ulusal 
Yarışma, Yeni Türkiye Sineması, Ulusal Belgesel Yarışması, Özel 
Gösterimler ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında 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 Seyfi Teoman anısına 
veriliyor. Festival Belgesel ve Kısa Film kategorisinde de ödül 
veriyor.

This section showcases recent film productions from Turkey 
in the Golden Tulip National Competition, New Turkish 
Cinema, National Documentary Competition, Special 
Screenings, National Short Film Competition 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 awards. The Best Debut Film 
award will be given in memory of Seyfi Teoman. The festival 
awards Documentaries and Short Films 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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TAŞ
THE STONE

a 9 Pz. Su. 13.30

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 105’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Orhan Eskiköy

Senaryo Screenplay: Orhan Eskiköy Görüntü Yön. Director of Photography: Türksoy Gölebeyi Kurgu Editing: Selda 

Taşkın Oyuncular Cast: Muhammet Uzuner, Jale Arıkan, Ahmet Varlı, Beste Kökdemir Yapımcı Producer: Orhan Eskiköy 

Yapım Production Co.: Perişan Film Dünya Hakları World Sales: Perişan Film

 ▪ Çocukken geçirdiği bir kaza sonucu bazı zihinsel 
yetilerini kaybetmiş olan Selim, onu kaldığı devlet 
yurduna götürmek isteyen Memur adında birinden 
kaçarken bir evin kapısının önünde yorgunluktan 
bayılır. Emete, kapıda yatan kişinin, yıllar önce 
kaybolan oğlu Hasan olduğunu düşünür. Bundan 
öyle emindir ki, kocasıyla kızını da buna inandırır. 
Selim’in ansızın kapılarında belirmesi, evin 
içindeki buzları çözmüş, aileyi yeniden hayatın 
içine çekmiştir. Selim, uyandığında kendisini Selim 
olarak tanıtır, ama Emete, oğlunun sırtındaki 
yarayı ve konuşma bozukluğunu sebep göstererek, 
bu kişinin Hasan olduğunda ısrar eder. Selim 
köyden ayrılmak ister fakat Memur hâlâ onun 
peşindedir, üstelik köylüleri ona karşı kışkırtmaya 
çalışmaktadır.

 ▪ Having lost certain mental abilities due to a 
childhood accident, Selim is running away from a 
man called Officer, who is trying to take him back 
to the state dorm that he is staying at. However, 
he collapses at someone’s doorstep. Believing that 
Selim is their long-lost son Hasan, Emete takes 
him in and succeeds to convince her husband 
and daughter likewise. Selim introduces himself 
as Selim, but Emete is certain that he is her son, 
citing the speech disorder and the scars on his 
back as proof. Selim wants to leave the village, but 
Officer is still following him and trying to incite 
the villagers against him.
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IŞE YARAR BIR ŞEY
SOMETHING USEFUL

a 12 Ça. We. 21.30

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 104’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Pelin Esmer

Senaryo Screenplay: Pelin Esmer, Barış Bıçakçı Görüntü Yön. Director of Photography: Gökhan Tiryaki Kurgu Editing: 

Pelin Esmer, Evren Luş Oyuncular Cast: Başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener Yapımcı Producer: Pelin Esmer, 

Marsel Kalvo Ortak Yapımcı Co-Producer: François d’Artemare, Frans Van Gestel, Arnold Heslenfeld, Mehmet Aktaş 

Yapım Production Co.: Sinefilm, Mars Prodüksiyon Dünya Hakları World Sales: Sinefilm

 ▪ Leyla, gece treniyle çıktığı uzun bir yolculukta 
manzarayı ve insanları iştahla izlerken 
hemşirelik öğrencisi Canan’ı fark eder. Bu genç 
kızı son istasyonda, Yavuz’un evinde, çok ağır 
bir sorumluluk bekliyordur. Leyla, Canan’ın 
anlattıklarından ve anlatmadıklarından bir hikâye 
kurar, kendini kaptırır ve ona eşlik etmeye karar 
verir. Hikâyenin sonunda bir iyilik meleği mi yoksa 
bir katil mi olacaklarını henüz bilmiyordur.

 ▪ On a long journey on a night train, Leyla, 
while watching the view and the people with 
enchantment, notices nursing student Canan. 
At the terminal station, in Yavuz’s house, a big 
responsibility is waiting for Canan. Leyla builds 
up a story from the things Canan tells and 
does not tell, is captivated in it, and decides to 
accompany her. She doesn’t know yet if they will 
be an angel or a murderer at the end of the story.

MAHALLE
INSIDE

a 12 Ça. We. 19.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 81’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmenler Directors: Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

Senaryo Screenplay: Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan Görüntü Yön. Director of Photography: Serkan Güler 

Kurgu Editing: Ahmet Can Çakırca, Ali Aga Müzik Music: Toygar Işıklı Oyuncular Cast: Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, 

Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk, Gökşen Ateş, Gökhan Soylu Yapımcı Producer: Emre Erkan, 

Mert Öner Yapım Production Co.: Get Yapım Dünya Hakları World Sales: Get Yapım

 ▪ İstanbul’da kenarda köşede kalmış, orta sınıfın 
hapsolduğu, kendi yasalarını kendi yazan bir 
mahalle... Ömer, Sabri ve Kenan bu mahallede 
doğmuş büyümüş üç esnaf, üç arkadaş. Üçü 
de evli, çocukları var. Bir de mahallenin sözü 
dinlenen abisi, yasa koyucu ve uygulayıcısı Tahsin... 
Huzurları, bir gerçeğin ortaya çıkışıyla bozulur.

 ▪ A neighbourhood in Istanbul where the lower 
middle-class is confined, making its own laws... 
All married with children, Ömer, Sabri and Kenan 
are three close friends born and raised here... And 
then, there is Tahsin, the respected big brother of 
them all, self-proclaimed lawmaker and enforcer 
of the neighbourhood... Their peace is shattered 
when a truth is revealed.
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BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR
ALL FELICITIES ARE POSSIBLE

a 10 Pt. Mo. 16.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 120’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Selman Kılıçaslan

Senaryo Screenplay: Selman Kılıçaslan Görüntü Yön. Director of Photography: İlker Berke Kurgu Editing: Ayhan 

Ergürsel, Abdulgafur Şahin Müzik Music: Ömer Sinan Kılıçaslan, Ali Moğul Oyuncular Cast: Kemal Uçar, Arif Erkin, 

Ruhi Sarı, Nilay Erdönmez Yapımcı Producer: Selman Kılıçaslan, Zülfikar Kürüm Yapım Production Co.: Aşina Sanat 

Ltd. Şti. Dünya Hakları World Sales: Aşina Sanat Ltd. Şti.

 ▪ Mühendislik öğrencisi Ali, okuduğu küçük 
şehirden ayrılarak Erasmus projesiyle yurtdışına 
çıkma hayalleri kurar. Bununla beraber kendisini 
tanımaya çalıştığı, hayata dair sorular sorduğu 
bir arayış sürecindedir. Sakin hayatı, türkü kafede 
solistlik yapan Gülce’den hoşlanmasıyla beraber 
hareketlenir. Bir hemşire adayı olan Gülce, yaşadığı 
maddi sıkıntılarını aşmak için Adapazarı’nın 
eski mahallelerinden birinde yaşlı ve yalnız bir 
adam olan Mevlüt’ün bakıcılığını yapmaktadır. 
Gülce’ye yakınlaşarak onu tanımaya başlayan Ali, 
Mevlüt’ün de hikâyesine ortak olur. Ali arayışını 
bu karşılaşmanın eşiğinde sürdürür, cevabını 
kitaplarda bulamayacağı bir soruyla beraber: Bütün 
saadetler mümkün müdür?

 ▪ Studying engineering and dreaming to go 
abroad with the Erasmus project to leave behind 
his small town, Ali is going through a period 
of self-exploration, asking questions about life. 
His quiet life is stirred up upon his crush to 
Gülce, a singer at a folk music cafe. Gülce is a 
nursing student and to get by, she works as a 
caregiver to a lonely, elder man in one of the older 
neighbourhoods of the town. As Ali gets to know 
Gülce, he becomes involved in the old man’s story 
too. Ali goes on his search on the threshold of this 
encounter, asking a question to which he wouldn’t 
find an answer to: Is any happiness possible?

ZER

a 11 Sa. Tu. 21.30

TÜRKİYE, ALMANYA TURKEY, GERMANY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 110’ | Türkçe, İngilizce, Kürtçe; İngilizce altyazılı Turkish, English, Kurdish; English s.t.

Yönetmen Director: Kazım Öz

Senaryo Screenplay: Kazım Öz Görüntü Yön. Director of Photography: Feza Çaldıran, Eyüp Boz, Orçun Kılınç Kurgu 

Editing: Kazım Öz Müzik Music: Mustafa Biber Oyuncular Cast: Nik Xelilaj, Güler Ökten, Levent Özdilek, Füsun 

Demirel, Tomris İncer, Haleigh Ciel, Teresa Anne Volgenau, Ahmet Aslan Yapımcı Producer: Kazım Öz, Meral Balık, 

İsmail Öz, Zülfiye Akkulak, Seher Duman Yapım Production Co.: Köz Film, NevaFilm Dünya Hakları World Sales: Köz 

Film

 ▪ Zer, 1938’de Dersim acılarını yaşayanlardan olan 
babaannesi Zarife’nin kendisine söylediği şarkının 
peşinden giden Jan’ın hikâyesidir. Zarife bugüne 
kadar bu şarkıda kimliğini, geçmişi ve kendisini 
saklamamıştır. Kanser tedavisi için New York’a 
getirildiğinde önceden birbirlerini tanıyan Jan ve 
babaannesi, daha da yakınlaşırlar ve Jan’ın hayatı 
değişmeye başlar. Jan babaannesinin kendisine 
söylediği şarkının izini sürmeye karar verir. New 
York’tan Dersim’e bir arayış hikâyesine çıkan Jan 
yolun sonunda kendisine ulaşacak mıdır?

 ▪ Zer tells the story of Jan who is pursuing the 
song sung to him by his grandmother Zarife–a 
woman who had gone through the agonies in 
Dersim in 1938. Zarife had concealed neither 
her identity, her past, nor herself in this song. 
When she is brought to New York for her cancer 
treatment, Jan and his grandmother get closer 
together which instigates a transformation in 
Jan’s life. Jan decides to trace the song that his 
grandmother had sung to him and sets out to 
Dersim from New York, but will he ever reach 
himself there?
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KAYGI
INFLAME

a 8 Ct. Sa. 19.00

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 94’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Ceylan Özgün Özçelik

Senaryo Screenplay: Ceylan Özgün Özçelik Görüntü Yön. Director of Photography: Radek Ladczuk Kurgu Editing: 

Ahmet Can Çakırca Müzik Music: Ekin Fil Oyuncular Cast: Algı Eke, Özgür Çevik, Kadir Çermik, Selen Uçer, Boncuk 

Yılmaz, Asiye Dinçsoy, İpek Türktan Kaynak, Kerem Kupacı Yapımcı Producer: Adnan M. Şapçı, Emre Oskay, Sadık 

Ekinci Ortak Yapımcı Co-Producer: Armağan Lale, Ceylan Özgün Özçelik Yapım Production Co.: Istanbul Film 

Production (IFP) Dünya Hakları World Sales: m-appeal

 ▪ Haber kanalında kurgucu olarak çalışan 30’lu 
yaşlarındaki Hasret uzun süredir aynı kâbusu 
görmektedir. Gördüğünün aslında hatırladıkları 
olduğunun farkında değildir. Tekrarlayan kâbusla 
aklına bir soru düşer: Annesiyle babası trafik 
kazasında ölmemiş olabilir mi? Toplumsal bellek 
ve etki alanları temeline oturan psikolojik gerilim 
Kaygı, müzisyen anne-babası 20 yıl önce trafik 
kazasında ölen bir kadının kâbusuyla ilerliyor. 
Hasret, gerçekle sanrının paslaştığı tekinsiz bir 
ülkede yaşıyor. Geçmişini hafızasında arıyor.

 ▪ Hasret has been seeing the same nightmare  
for some time, but she keeps living unaware  
that what she sees is actually remembering.  
A 30-year-old woman who works in a news 
channel, living alone in the flat left by her 
musician parents who died in a car crash twenty 
years ago. Is it? The question creeps into her 
mind, and then (or maybe even before) her life 
through recurring nightmares: Is it possible that 
her parents were not killed in a traffic accident 
twenty years ago but have died in some other, 
horrific way? Inflame is a psychological thriller, 
based on collective memory and its sphere of 
influence, telling its tale through a nightmare. 
Inflame tracks a woman who lives in an uncanny 
country, where reality and hallucinations bounce 
off of each other, a woman who seeks her past in 
her own memory.

MAVİ SESSİZLİK
BLUE SILENCE

a 14 Cu. Fr. 11.00

TÜRKİYE, BELÇİKA TURKEY, BELGIUM 

2017 | DCP | Renkli Colour | 93’ | İngilizce, Fransızca; Türkçe altyazılı English, French; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Bülent Öztürk

Senaryo Screenplay: Bülent Öztürk Görüntü Yön. Director of Photography: Emre Tanyıldız Kurgu Editing: David 

Verdurme Müzik Music: Michelino Bisceglia Oyuncular Cast: Teoman Kumbaracıbaşı, Roda Canıoğlu, Korkmaz Arslan 

Yapımcı Producer: Tomas Leyers Ortak Yapımcı Co-Producer: Michael Goldberg Yapım Production Co.: Minds Meet 

Dünya Hakları World Sales: Minds Meet

 ▪ Hakan eski bir güvenlik kuvveti mensubudur. 
Tedavi gördüğü askeri hastanede, hemşire Ayla’nın 
özenli bakımı sayesinde kâbuslarıyla savaşımında 
iyileşme belirtileri gösterir. Uzunca bir süre sonra, 
kendisine takdim edilen şeref madalyası ve bir 
miktar para ile taburcu olur. Evine döndüğünde, eşi 
ve kızının kendisini terk ettiğini görür. Kızı Melis ile 
buluşması, Hakan’ı kendi geçmişiyle yüzleştirir. Tek 
başına, İstanbul sokaklarında dolaşır. Karşılaştığı 
insan manzaraları, ardından Ayla’nın beklenmedik 
ziyareti, Hakan’ı geçmişte yaptıklarını tekrar tekrar 
sorgulamaya iter.

 ▪ Hakan is a former member of the armed forces. 
Through the attentive care of nurse Ayla at the 
military hospital he is treated, he makes progress 
in exorcising his demons. After a long stay, he is 
discharged, rewarded by a medal of honour and 
some cash. Upon his return home, he finds out 
that his wife and daughter have abandoned him.  
A meeting with his daughter, Melis, forces 
Hakan to confront his past. Lonely, he beats the 
pavements of Istanbul. The people he sees on 
the streets and an unexpected visit from Ayla will 
drive Hakan to question his past deeds over and 
over again.



7372

u
lu

sa
l 

al
tı

n
 l

al
e 

ya
rı

şm
as

ı 
n

at
ıo

n
al

 g
o

ld
en

 t
u

lı
p 

co
m

pe
tı

tı
o

n

u
lu

sa
l 

al
tı

n
 l

al
e 

ya
rı

şm
as

ı 
n

at
ıo

n
al

 g
o

ld
en

 t
u

lı
p 

co
m

pe
tı

tı
o

n

SARI SICAK
YELLOW HEAT

a 10 Pt. Mo. 13.30

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 85’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Fikret Reyhan

Senaryo Screenplay: Fikret Reyhan Görüntü Yön. Director of Photography: Marton Miklauzic Kurgu Editing: Ömer 

Günüvar, Fikret Reyhan Oyuncular Cast: Aytaç Uşun, Mehmet Özgür, Gökhan Şimşek, Cem Zeynel Kılıç, Tarık Köksal, 

Akan Atakan, Seher Çuhadar Yapımcı Producer: Nizamettin Reyhan, Nuriye Bilici Yapım Production Co.: FNR Film, 

Verba Film Dünya Hakları World Sales: FNR Film

 ▪ Artan endüstrileşmeyle birlikte fabrikaların 
arasında sıkışıp kalmış bir tarla… Ve bu tarlada, 
büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel 
yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan 
göçmen bir aile… Bu duruma rağmen en küçük 
oğul İbrahim, farklı bir geleceğin hayalini 
kurmaktadır ve kendi kaderini belirleme konusunda 
kararlıdır. Bölgenin bu acımasız sistemine ek 
olarak feodal aile yapısının getirdiği baskının da 
boyunduruğu altındadır. Oysa bir hayali gerçeğe 
dönüştürmek o kadar da kolay değildir. Eylemleri 
hem kendisi hem de ailesi için beklenmeyen 
sonuçlar doğuracaktır. Sarı Sıcak, üretim 
ilişkilerinin değişmesine paralel olarak sermayenin 
de el değiştirmesi ve bu değişimden etkilenen 
insanların hikâyelerini anlatmayı amaçlıyor.

 ▪ In a field surrounded and squeezed by 
increasing industrialization, an immigrant 
family, deep in financial debt, struggles to 
survive through traditional farming. Their 
son, Ibrahim, determined to find his own way, 
dreams of a different future for himself. Ibrahim 
is surrounded by not only his family’s feudal 
circumstances but also the merciless system of 
the region. However, he finds that it is not so easy 
to turn a dream into reality. His actions will have 
many unexpected consequences for both himself 
and for his family. Yellow Heat aims to tell the 
story of people who are affected by the change of 
production relations and in parallel by the change 
of the capital.

MURTAZA

a 13 Pe. Th. 16.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 93’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Özgür Sevimli

Senaryo Screenplay: Özgür Sevimli Görüntü Yön. Director of Photography: Ahmet Bayer Kurgu Editing: Doruk Kaya 

Müzik Music: Okan Kaya Oyuncular Cast: Cezmi Baskın, Meral Çetinkaya, Mine Teber, İncinur Daşdemir, Bülent 

Düzgünoğlu, Kadir Çermik Yapımcı Producer: Sevil Demirci Yapım Production Co.: Yeni Sinemacılık Dünya Hakları 

World Sales: Yeni Sinemacılık

 ▪ Sabure ve Murtaza, Malatya’nın dağ köylerinden 
birinde yaşar. Sabure yıllar önce iki gözünü de 
kaybetmiştir. Bakımıyla Murtaza ilgilenir. Çocukları 
İstanbul’da yaşar. Murtaza kasabaya indiği bir gün 
bakkaldan İstanbul’daki kızını telefonla arar, hasta 
olduğunu öğrenir. Sabure’ye kızının durumunu 
söylemeden İstanbul’a gider. Ama kızı o akşam 
ölür. Murtaza, Sabure’nin de hastalanmaması için 
ona yalan söyler ve kızının öldüğünü gizler. Ama 
Sabure gitgide sessizleşir, zamanla yalnızlığı ve 
umutsuzluğu gün yüzüne çıkar. “Yalan söyleyen 
mi yoksa yalana maruz kalan mı daha zor 
duruma düşer? Yalan söylemek her zaman işimizi 
kolaylaştırır mı? Gerçeğe ait algımız her zaman 
manipüle edilebilir. Asıl biz, gerçeğe ulaşmak 
konusunda ne kadar istekli ve ısrarcıyız? Aslında 
hepimiz birer Pinokyo’yuz.”

 ▪ Sabure and Murtaza live in a village up in 
the mountains of Malatya. Sabure has lost her 
vision years ago, Murtaza takes care of her. Their 
children live in Istanbul. One day Murtaza calls 
home from the grocer in town and hears that his 
daughter is ill. He leaves for Istanbul on his own 
but does not inform Sabure. Their daughter dies 
that day. Murtaza maintains the lies and keeps the 
death from her too. Sabure becomes increasingly 
withdrawn, and gradually, her agony becomes 
tangible. “Who finds himself in a more difficult 
situation: the liar or the one who is lied to? Does 
telling lies always make our life easier? Our 
conception of truth can always be manipulated. 
But how determined and willing are we to reach 
the truth? In fact, each one of us is a Pinocchio.”



7574

u
lu

sa
l 

al
tı

n
 l

al
e 

ya
rı

şm
as

ı 
n

at
ıo

n
al

 g
o

ld
en

 t
u

lı
p 

co
m

pe
tı

tı
o

n

u
lu

sa
l 

al
tı

n
 l

al
e 

ya
rı

şm
as

ı 
n

at
ıo

n
al

 g
o

ld
en

 t
u

lı
p 

co
m

pe
tı

tı
o

n

MARTI
THE SEAGULL

a 9 Pz. Su. 19.00

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 137’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Erkan Tunç

Senaryo Screenplay: Erkan Tunç Görüntü Yön. Director of Photography: Deniz Eyüboğlu Aydın Kurgu Editing: Adil 

Yanık Müzik Music: Ekin Fil Oyuncular Cast: Onur Buldu, Sahra Şaş, Öner Erkan, İrem Sak Yapımcı Producer: Birol 

Güven Yapım Production Co.: Mint Prodüksiyon Dünya Hakları World Sales: Mint Prodüksiyon

 ▪ Hikâyemiz İzmir Torbalı’da, dağlar arasında 
kalmış, küçük bir tavuk çiftliğinde geçer. Çiftlikte 
bakıcı olarak çalışan Yakup ve ondan yaşça genç 
karısı Mediha’nın sıkıcı hayatları ile çiftliğe yardımcı 
olarak gelen Rıza ve karısı Nurgül’ün görünürde 
eğlenceli olan hayatları, bu dar ve boğucu bir 
mekânda kesişecek ve karakterlerin iç dünyalarının 
ortaya çıkmasına, kendileriyle yüzleşmelerine vesile 
olacaktır.

 ▪ Our story takes place at a small chicken farm 
in İzmir, Torbalı, enfolded between mountains. 
The boring lives of the farm’s caretaker Yakup and 
his younger wife Mediha will intersect with the 
seemingly fun lives of the new farmhand Rıza and 
his wife Nurgül in this small and claustrophobic 
setting, and will allow us to see the characters’ 
inner worlds and cause them to face themselves.

TEREDDÜT
CLAIR OBSCUR

a 11 Sa. Tu. 16.00

TÜRKİYE, ALMANYA, FRANSA, POLONYA TURKEY, GERMANY, FRANCE, POLAND 

2016 | DCP | Renkli Colour | 104’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Yeşim Ustaoğlu

Senaryo Screenplay: Yeşim Ustaoğlu Görüntü Yön. Director of Photography: Michael Hammon Kurgu Editing: 

Agniezcka Glinska Müzik Music: Antoni Komasa-Lazarkiewic Oyuncular Cast: Ecem Uzun, Funda Eryiğit, Mehmet 

Kurtuluş, Okan Yalabık Yapımcı Producer: Yeşim Ustaoğlu Ortak Yapımcı Co-Producer: Titus Kreyenberg, Marianne 

Slot, Klaudia Smieja Yapım Production Co.: Ustaoğlu Film Yapım Dünya Hakları World Sales: Beta Cinema

 ▪ Tereddüt, farklı deneyimden, kültürden ve sosyal 
sınıftan gelmiş iki kadının yollarının kesişmesi 
ve bir anlamda bu farklılıklara rağmen çok ortak 
bir açmazın içinde olduklarını fark edişlerini 
anlatan bir hikâye. Cem ile kusursuz olduğunu 
düşündüğü bir evlilik sürdüren Şehnaz, 30’larının 
başında, bir sahil kasabasında mecburi hizmete 
başlamış bir psikiyatrdır. Henüz 16 yaşındayken 
zorla evlendirilerek aynı sahil kasabasına getirilmiş 
Elmas’ın hayatı ise üzerine çok erken yaşta 
yüklenen bunaltıcı sorumluluklarla geçer. Fırtınalı 
bir gecenin sabahında yolları kesişen Şehnaz ile 
Elmas, çok farklı ama aynı görünen sorunlarıyla 
yüzleşince önlerinde yeni bir kapı aralanacaktır.

 ▪ Clair Obscur follows the interchange between 
two young women from very different socio-
economic backgrounds yet who share very 
similar problems as their fates intersect. Şehnaz 
is a psychiatrist in her early 30s, who has been 
assigned to a public hospital in a small, remote 
seaside town to complete her mandatory 2-year 
duty. Married off to a distant relative when she 
was 16 and brought to this town, Elmas’ life 
is wrought with overwhelming chores. On the 
morning of a stormy night, their lives intersect. 
Their encounter will lead both women to 
undertake an intense process of self-questioning 
and come to terms with their hidden problems. 
Though they have very different experiences, there 
is a striking similarity between their respective 
nightmares which determine the course of their 
lives.
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KIRIK KALPLER BANKASI
THE BANK OF BROKEN HEARTS

a 13 Pe. Th. 21.30

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 120’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Onur Ünlü

Senaryo Screenplay: Onur Ünlü, Yasemin Mori Görüntü Yön. Director of Photography: Vedat Özdemir Kurgu Editing: 

Ahmet Can Çakırca Müzik Music: Korhan Futacı Oyuncular Cast: Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Hazal Kaya, Taner 

Ölmez, Tansu Biçer, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Şenay Gürler, Nazan Kesal Yapımcı Producer: Kerem Çatay 

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

 ▪ Osman ve Enis, İstanbul’un en merkezi 
semtlerinden Galata’da bir amatör futbol 
takımında top oynayan 20’li yaşlarının sonunda 
iki genç adamdır. Enis ve Osman’ın amacı, hem 
takım arkadaşlarıyla birlikte semtteki bankalardan 
birini soymak hem de son maçı kazanarak ligden 
düşmemektir. Maç oynanır ve çıkan büyük bir 
kavga sonucunda yarım kalır. Fakat bu kavga 
sırasında Osman, karşı takımın organ kaçakçılığıyla 
ünlü başkanı Rüstem Tor’un zorla yanında tuttuğu 
Aslım’a âşık olmuştur. Kırık Kalpler Bankası, William 
Shakespeare’in Romeo ve Jülyet piyesi üzerine 
kurulmuş, olmayacak bir hayalin peşine takılan üç 
kahramanın, hüzünlü sonlarına doğru Şekspirvari 
bir eda ile koşmalarının trajik hikâyesidir.

 ▪ Osman and Enis are two young men who play 
in an amateur football team in Galata, one of 
Istanbul’s oldest districts. Their actual aim is 
both to rob a bank in their neighbourhood, and 
to prevent the team from being dropped from 
the league by winning the last game. The game 
is played, but remains unfinished because of a 
huge fight that takes place. During this fight, 
Osman falls in love with Aslım, who is being kept 
by Rüstem Tor, the head of the opposing team, 
known for his involvement in the organ trade. 
Based on William Shakespeare’s Romeo & Juliet, 
The Bank of Broken Hearts is the tragic story of 
three heroes chasing an unlikely dream, running 
towards their sad end in a Shakespearean manner.

PAÇİ–AV SANATI
PAÇİ–THE ART OF HUNTING

b 13 Pe. Th. 11.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 100’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Elçin Elgür

Senaryo Screenplay: Elçin Elgür Görüntü Yön. Director of Photography: Murat Akay Kurgu Editing: Mesut Ulutaş 

Müzik Music: Cafer Ozan Türkyılmaz Katılanlar With: Mustafa Memoğlu, Esra Memoğlu Yapımcı Producer: Kerim 

Çakır, Elçin Elgür Yapım Production Co.: ECNFİLM Dünya Hakları World Sales: ECNFİLM

 ▪ 13 yaşındaki Liva, bir süredir dedesiyle birlikte 
yaşamaktadır. Babası tarafından ıssız bir köyde 
yaşamaya zorlanan Liva’nın tek eğlencesi cep 
telefonunda oynadığı oyunlardır. Her yıl, yırtıcı 
kuşların göç zamanının yaklaşmasıyla, ıssız 
köy hareketlenmeye başlar. Bölgede bir hayli 
popüler olan atmacacılık kültürü bu coğrafyanın 
en eski geleneğidir. Liva da dedesiyle çıktıkları 
atmaca avında bu kültürle tanışır. Bu tanışma 
Liva’nın bundan sonraki yaşamını etkileyecek en 
önemli dönüm noktalarından biri olur. Avcılığın 
tüm detaylarını öğrenecek, bölgenin en etkili 
avcılarından biri olacaktır.

 ▪ 13-year-old Liva has been living with her 
grandfather in the village for a while now. Away 
from her father and mother, and forced to stay in 
this village, Liva spends her days playing games 
on her mobile phone. Each year, with the arrival 
of the seasonal migration of prey birds, the 
village gains momentum. A very popular hunting 
culture, falconry is one of the oldest traditions 
of the region. Liva is introduced to this culture 
when she goes out with her grandfather to capture 
sparrowhawks. This experience would be one of 
the most significant turning points in Liva’s life 
from that moment on that would affect her. She 
will acquire the expertise of hunting and will 
become one of the region’s most efficient hunters.
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DAMAT KOĞUŞU
GROOM’S BLOCK

b 13 Pe. Th. 19.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 104’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: İlker Savaşkurt

Senaryo Screenplay: Mehmet Kala Görüntü Yön. Director of Photography: Serdar Ünlütürk Kurgu Editing: İlker 

Savaşkurt Müzik Music: Uğur Ateş Oyuncular Cast: Barış Atay, Musa Can Pekcan, Gökhan Yıkılkan, Özgür Emre 

Yıldırım, Diyar Karadaş, Caner Erdem, Halit Karaata Yapımcı Producer: Abbas Nokhasteh, İlker Savaşkurt Yapım 

Production Co.: Openvizor, Amirler Film Dünya Hakları World Sales: Openvizor

 ▪ Damat Koğuşu, cezaevi müdürü ve gardiyanların 
gerilimi kendi çıkarları doğrultusunda yönettiği 
koşullar altındaki mahkûmların kuralsız ilişkisini ve 
birbirleriyle olan varoluş savaşımını işliyor. Filmin 
öyküsü ve karakterleri gerçeklerden esinlenilerek 
senaryoya aktarıldı. Acımasız bir hapishane 
ortamında, değişen dengelerle birlikte ahlaki 
ölçüleri yansıtan adalet sistemini, toplumun iç 
dinamikleriyle ilgili gerilimi ve çelişkilerle dolu bir 
süreç deneyimlenir. Gardiyan ve mahkûmların rutin 
uyguladığı vahşi adalet, bu koşullarda yaşamsal 
ihtiyaçlarıyla yüzleştirilmiş ve çelişkilerini çaresizce 
reddeden bir toplumu ifade eder.

 ▪ The film’s story and characters are drawn from 
everyday life. In the Groom’s Block, the guards and 
prison administration manipulate tensions in 
their own benefit, while prisoners–beyond a sense 
of rule–push each other to the edge of existence. 
We experience the tension and paradox of a violent 
prison and justice system reflecting the shifting 
moral norms and the structure of the Turkish 
society. The jailed and the jailers enforce violent 
justice daily, expressing in their lives a society 
confronted with its need to hide from itself, in 
desperate denial of its cruel contradictions.

GÖÇEBE
NOMAD

b 9 Pz. Su. 21.30

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 112’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Emir Mavitan

Senaryo Screenplay: Emir Mavitan, Atasay Koç Görüntü Yön. Director of Photography: Arınç Arısoy Kurgu Editing: 

Alican Özker, Emir Mavitan Katılanlar With: Berke Üzrek, Arda Anarat, Levent Özdilek, Mehmet Ulay, Ümit Erlim, 

Yağmur Ün Yapımcı Producer: Umut Bayoğlu, Emir Mavitan Yapım Production Co.: Mug Production, Mantra Film, TRT 

TV Filmleri Dünya Hakları World Sales: TRT TV Filmleri

 ▪ Tüccar baba, oğlu ve köpeklerinin kurak, 
distopik bir dünyada geçen yolculuk hikâyesi… 
Çok eski bir harita sayesinde uçsuz bucaksız çölü 
geçip buldukları vaat edilen yeşil topraklardaki 
medeniyete kabul edilme savaşı... Tek yapmaları 
gereken, bir sınavı geçmeleri: dört kazık ve 
bu kazıklarla çitleyecekleri sınırsız toprak. Tek 
kural ise gün doğarken yola çıkıp, gün batarken 
diktikleri ilk kazığa geri dönmeleri! İyilik ve 
kötülüğün, kapitalizm ile komünal hayatın ve 
hatta günümüzde süregelen savaşlardan yurdunu 
terk etmek zorunda kalan insanlara, mülteci 
problemlerine kadar geniş bir eleştirel yelpazeye 
sahip olan Göçebe, izleyicisini filmin en can alıcı 
noktası olan baba-oğul ilişkisinden yakalıyor.

 ▪ A merchant father, his son and dogs, on a 
journey in a dystopic world… A struggle for 
acceptance into a civilisation in fertile, promised 
lands they found using an antique map, after 
crossing the desert… Now, all they need to do is 
to pass a test: four stakes and a limitless area they 
will enclose within these stakes. The only rule is 
they should take off with dawn, and return to the 
first stake as the sun sets. Critically encompassing 
the good and the evil, capitalism and communal 
life, and even people who were forced to leave 
their homes due to ongoing wars, and refugee 
problems, Nomad captures its audience at the 
heart of the film: the relationship between a father 
and his son.
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YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HAYATTA KALMA SANATI
THE ART OF SURVIVAL FOR BEGINNERS

b 12 Ça. We. 13.30

TÜRKİYE, ROMANYA, PORTEKİZ TURKEY, ROMANIA, PORTUGAL 

2016 | DCP | Renkli Colour | 95’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Burak Serbest

Senaryo Screenplay: Burak Serbest Görüntü Yön. Director of Photography: Ali Cihan Yılmaz Kurgu Editing: Güney 

Sokullu Müzik Music: Burak Topalakçı Oyuncular Cast: Edip Tepeli, Doğa Nalbantoğlu, Açelya Devrim Yılhan Yapımcı 

Producer: Burak Serbest Ortak Yapımcı Co-Producer: Rodrigo Ruiz Tarazona, João Figueiras Yapım Production Co.: 

Serbest Film Dünya Hakları World Sales: Serbest Film

 ▪ 20 yaşındaki bir çocuğun hayata tutunmak için 
çıktığı yolculuğu anlatıyor bu film. Kayra annesini, 
babasını ve kız kardeşini trafik kazasında kaybeder. 
Geride sadece Datça’daki babaannesi kalmıştır; 
onun da akli dengesi yerinde değildir. İntiharı 
düşünür, sonra Ezgi gelir aklına. Ezgi antrenörü, 
platonik aşkıdır. Ezgi’ye duygularını açar, karşılık 
alamaz. İntihar yeniden aklına düşer. Babaannesini 
görüp intihar edecektir. En yakın arkadaşı Sertaç’la 
bir karavan kiralayıp yollara düşerler.

 ▪ This is the story of the road trip a 20-year-old 
boy who takes on a caravan with his best friend 
in order to hold onto life again. Kayra loses his 
mother, father and sister in a traffic accident. His 
grandmother is the only one alive in his family. 
She lives in another city, but she is mentally 
unstable. Kayra considers suicide but then he 
thinks of Ezgi–his trainer and platonic love. Then 
he pours his heart out to her but his feelings 
remain unrequited. So he decides to commit 
suicide, but only after visiting his grandmother. 
So, he rents a caravan with his best friend Sertaç, 
and hits the road.

ORHAN PAMUK’A SÖYLEMEYİN KARS’TA ÇEKTİĞİM FİLMDE KAR ROMANI DA VAR
DON’T TELL ORHAN PAMUK THAT HIS NOVEL SNOW IS IN THE FİLM I MADE
ABOUT KARS

b 8 Ct. Sa. 21.30

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 78’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Rıza Sönmez

Senaryo Screenplay: Rıza Sönmez Görüntü Yön. Director of Photography: Zekeriya Kurtuluş Kurgu Editing: Cem 

Hamamcı, Ayhan Ergürsel Müzik Music: Hasan Yükselir Oyuncular Cast: Yüksel Ermutlu, İsrafil Parlak, Vildan Atasever 

Yapımcı Producer: Rıza Sönmez, Emre Oskay Ortak Yapımcı Co-Producer: Hasan Hüseyin Sümbül Yapım Production 

Co.: İFP İstanbul Film Prodüksiyon Dünya Hakları World Sales: İFP İstanbul Film Prodüksiyon

 ▪ Kars’ta yaşayan görme engelli Şarkıcı Yüksel, 
hatırlı misafirler ağırlayacaktır fakat çalıştığı 
müzisyenler Erzurum’da bir festivale gitmek 
zorundadır. Yüksel yeni müzisyenler aramak 
zorunda kalır. Orhan Pamuk hayranı Berber Kâzım, 
Kar romanındaki karakterlere benzeyen insanların, 
sokakların, objelerin fotoğraflarını çekip kartpostal 
yapmaktadır ancak bazı Karslıları ikna etmekte 
zorlanmaktadır. İki kahramanın arayışına üç hayali 
müzisyen, iki çırak, kaz kovalayan bir çocuk eşlik 
etmektedir.

 ▪ Blind Singer Yüksel is expecting some 
respectable customers, however the best 
musicians of the town are engaged to leave 
to another city for a folk dance competition, 
therefore Yüksel needs to locate new musicians. 
Barber Kâzım takes photographs of people who 
resemble the characters in the novel Snow by 
Orhan Pamuk as well as streets and objects 
to print as postcards, but he has a hard time 
convincing the townspeople who are not fond 
of the novel which is set in Kars. The pursuit of 
the two heroes intersects with three imaginary 
musicians, two apprentices, and a goose-chasing 
boy.
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EŞİK
VERGE

b 11 Sa. Tu. 11.00

TÜRKİYE, ALMANYA TURKEY, GERMANY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 83’ | Türkçe, Arapça; İngilizce altyazılı Turkish, Arabic; English s.t.

Yönetmenler Directors: Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar

Senaryo Screenplay: Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar Görüntü Yön. Director of Photography: Ayhan Salar Kurgu Editing: 

Ayhan Salar Oyuncular Cast: Senem Çelikkol, Bedia Yaman, Mine Özen, Raci Küçük, Zeynep Raif, Ali Meriç, Şaziye 

Güzel, Akan Atakan Yapımcı Producer: Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar Yapım Production Co.: Şiyara Film, Salar Film 

Dünya Hakları World Sales: Şiyara Film

 ▪ Ülkenin eşiğinde bir şehir... Şehrin eşiğinde bir 
yol... Yolun eşiğinde, altlı üstlü yaşanan iki katlı 
bir ev… Bu evde yaşayan, kimi zaman deliliğin 
eşiğinde, kimi zaman bu eşiği geçmiş iki ayrı 
kuşakla karşı karşıyayız. Bu iki ayrı kuşağa ait, 
birbirinin aynası olan iki kadın ve bu iki kadının, 
birbirinin aynası olan hikâyeleri… Eşik’in hikâyesi 
beklemenin, özlemenin ve onun içerisinde yok 
olmanın, farklı kuşaklardan iki şizofren kadının 
hikâyesidir.

 ▪ A city on the verge of a country... A road on the 
verge of a city... A house on the verge of a road... 
Two generations, sometimes on the verge of going 
crazy, sometimes past that verge while living 
there... Two women from different generations, 
who are mirrors of each other, and their stories 
identical to each other... The story of Verge is 
the story of self-destruction by waiting, missing 
and dissolving in, the story of two schizophrenic 
women of different generations.

MANA MOU İSTANBUL

b 11 Sa. Tu. 13.30

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 65’ | Türkçe, Yunanca, İngilizce; İngilizce altyazılı Turkish, Greek, English; English s.t.

Yönetmen Director: Nihan Arısoy

Senaryo Screenplay: Nihan Arısoy Görüntü Yön. Director of Photography: Nihan Arısoy Kurgu Editing: Nihan Arısoy 

Oyuncular Cast: Makis Stavridis Yapımcı Producer: Nihan Arısoy Dünya Hakları World Sales: Nihan Arısoy

 ▪ Melankoliyi anlamak için kişilerin yetiştiği ve 
bilinçaltının oluştuğu geçmiş şartları incelemek 
gerekir. Anılarla yüklü olan bilinçaltı, davranışın 
şekillenmesinde önemli rol oynar. Ve bazı 
düşünceler topluma uyum sağlamak amacı 
ile bastırılır. Bilinçaltı ve onun parçası olan 
bu baskı, kişilerin depresyonu açıklamasında 
odak noktasıdır. İnsanlar kayıpları karşısında 
üzülürler fakat kayıpları gerçekten kaybettiklerinin 
ötesindedir. Sevilen bir şeyin kaybına reaksiyon 
olarak yas, sevilen bir yakının veya ülke, özgürlük 
gibi düşünsel-soyut bazı değerlerin kaybına karşı 
gelişen bir reaksiyondur.

 ▪ The dynamic of traumatic memories play an 
important role in shaping the behaviour and 
certain memories and thoughts are supressed for 
the sake of well-being but also in order to adapt to 
society. The issues of grief and the loss of object 
are central in the psychoanalytic explanation of 
depression. People are depressed for their loss 
but their real loss is far beyond their actual loss. 
The process of mourning is an ideal answer, 
however very different in each person, to the loss 
of a loved object or the loss of abstract values such 
as country, freedom, etc. The lost loved object 
leaves an empty space that must be filled and the 
person crashes violently on the rocks of the reality 
principle.
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YEŞİL KIRMIZI
THE RED GREEN

b 10 Pt. Mo. 21.30

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 74’ | Türkçe, Kürtçe; İngilizce altyazılı Turkish, Kurdish; English s.t.

Yönetmen Director: Ersin Kana

Senaryo Screenplay: Ersin Kana Görüntü Yön. Director of Photography: Çayan Çalık Kurgu Editing: Hakan Alak Müzik 

Music: Mayki Murat Başaran Katılanlar With: Şehmus Özer, Deniz Naki Yapımcı Producer: Hüseyin Türkan Yapım 

Production Co.: Pancard Film Dünya Hakları World Sales: Pancard Film

 ▪ Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, adını 
Amedspor olarak değiştirdi ve 2015-2016 
sezonunda, Ziraat Türkiye Kupası’nda 9 maç 
yenilgisiz çeyrek finale çıktı. Bursaspor’u 
deplasmanda yenerek kupadan eledi. Çeyrek 
finaldeki rakibi Fenerbahçe’ydi. Süper Lig’in iki 
basamak altında, tarihi bir başarıya imza attı, 
ancak takım gittiği hemen her deplasmanda ırkçı 
saldırılara maruz kaldı. Taraftarlarına deplasman 
yasağı uygulandı. Ve ligin bitimine iki hafta kala, 
bir üst lige çıkması için play off grubuna üç puan 
kalmışken Futbol Federasyonu tarafından üç 
puanları silindi. Silahların gölgesinde bir futbol 
hikâyesi Yeşil Kırmızı...

 ▪ The Diyarbakır Metropolitan Sports Club 
changed its name to Amedspor, and during the 
2015-16 season, for the first time, Amedspor 
qualified for the quarter finals in the Turkish Cup. 
They challenged elite teams as a lower league 
team. They had a 9-game winning streak and 
finally, they were eliminated by Fenerbahçe, one 
of the major football teams. At almost every town 
Amedspor visited to play, they were confronted 
by racist attacks; the supporters banned from 
attending the games, and only three weeks to the 
play off group, they had three points revoked by 
the Football Federation. This is a story of soccer 
under the shadow of arms.

SON YAPRAK
THE LAST LEAF

b 10 Pt. Mo. 19.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 62’ | Türkçe, Yunanca; İngilizce altyazılı Turkish, Greek; English s.t.

Yönetmen Director: Handan Erdil

Senaryo Screenplay: Handan Erdil Görüntü Yön. Director of Photography: Handan Erdil Kurgu Editing: Handan Erdil 

Yapımcı Producer: Handan Erdil Dünya Hakları World Sales: Handan Erdil

 ▪ “Bu kiliseyi tam kıvamına getirdikten sonra artık 
gözlerimi kapayabilirim.” 85 yaşındaki Mihal Şişko, 
Kınalıada’nın en eski Rumlarından. Adada doğan 
Şişko, 10 yaşında zangoç olarak kilisede çalışmaya 
başlamış. Şimdiyse kilisenin hem başkanlığını 
hem de okuyuculuğunu yapıyor. Kilise kış 
döneminde Rum cemaati yeterli sayıda olmadığı 
için açılamıyor. 20. yüzyılın başlarında nüfusun 
yarısını Rumların oluşturduğu İstanbul adalarında, 
şu an yaşayan Rumların sayısı parmakla sayılacak 
kadar azalmış durumda. Mihal Şişko adadaki izole 
edilmiş yaşamıyla bu görünmezliğin temsilciliğini 
yapıyor. Kendini “ağaçta kalan son yaprak” olarak 
gören Şisko, cemaati gittikçe tükenen kiliseyi 
ayakta tutmak için tek başına mücadele ediyor. 
Çünkü kilisesi onu köklerine, geçmişine ve 
anadiline bağlıyor.

 ▪ “After putting the church all on track, I can 
finally close my eyes.” 85-year-old Mihal Şişko is 
one of the oldest Greeks of Kınalıada, one of the 
Princes’ Islands. Born on the island, he began 
working as sexton at the church when he was 10. 
He is both the reader and president of the church 
nowadays. The church cannot provide services 
during the winter because the Greek community 
is not sufficient enough. At the beginning of 
the twentieth century, half the population of the 
islands was composed of Greeks, however today 
their existence is barely visible. Mihal Şişko 
represents this invisibility with his isolated life on 
the island. Şişko sees himself as “the last leaf on 
the tree,” because his church ties him to his roots, 
his past, and his mother tongue.
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AŞK BİTTİ
ACABOU O AMOR
LOVE IS OVER

b 9 Pz. Su. 11.00

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 47’ | Portekizce, Türkçe; İngilizce altyazılı Portuguese, Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Mert Kaya

Senaryo Screenplay: Mert Kaya Görüntü Yön. Director of Photography: Mert Kaya Kurgu Editing: Enes Tural Müzik 

Music: Deniz Mahir Kartal Katılanlar With: Guilherme Boulos, Mayara Vivian, Nelson, Sofia, Marcelo Netto, Bernardo 

Guttierrez, Felipe Olivia, Leonardo Cordeira Yapımcı Producer: Ariya Toprak, Mert Kaya Ortak Yapımcı Co-Producer: 

Fikret Adaman Dünya Hakları World Sales: Mert Kaya

 ▪ Bu film, Brezilya’yla bağı olduğunu bildiğimiz 
bir Gezi eylemcisinin hikâyesini anlatıyor. Brezilya 
sokaklarında protestolar sırasında atılan “Aşk bitti, 
burası artık Türkiye” sloganının çağrısını takip 
eden anlatıcı, izleyiciyi kendi peşinden Brezilya’ya 
çekiyor. Anlatıcı, izleyiciyi São Paulo sokaklarına, 
işgal evlerine, eylem alanlarına götüren ve 
farklı yaş, toplumsal cinsiyet gruplarından ve 
geçmişlerden gelen eylemcilerle tanıştırmadan 
önce kendi hikâyesini sunuyor, bunu yaparken Gezi 
günlerinin kendi hafızasındaki halini çizimlerle 
sunuyor. Ortak temaları takip eden anlatıcı, kimi 
zaman bir nesne kimi zaman ortak mekânı takip 
ederek izleyiciyi iki kıta arasında getirip götürüyor.

 ▪ This documentary follows the story of its 
narrator, “a Gezi protestor” whose past is 
connected with Brazil. Hearing the protesting 
Brazilians chant “Love is over! This is Turkey 
now!” the narrator sets on a journey to Brazil. 
After introducing his personal story to the 
audience through illustrations, he introduces 
the streets of Saõ Paulo, occupied homes, and 
demonstrators of different age, gender and 
backgrounds. On the trace of common themes, 
the audience starts to travel between personal and 
social memory, between two continents. “Love is 
Over” is a documentary aiming to refresh our own 
memories of struggle by listening to the stories 
from another part of the world.

SESSİZLİĞİN KARDEŞLERİ
BIRAYEN BEDENGIYE
BROTHERS OF SILENCE

b 9 Pz. Su. 16.00

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 86’ | Kürtçe, Türkçe; İngilizce altyazılı Kurdish, İngilizce; English s.t.

Yönetmen Director: Taylan Mintaş

Senaryo Screenplay: Taylan Mintaş Görüntü Yön. Director of Photography: Taylan Mintaş Kurgu Editing: Baptiste 

Gacoin Müzik Music: Başar Under Oyuncular Cast: Asım Mintaş, Cengiz Mintaş Yapımcı Producer: Erol Mintaş Yapım 

Production Co.: Mintaş Film Dünya Hakları World Sales: Mintaş Film

 ▪ Sessizliğin Kardeşleri filminin hikâyesi, yıllar sonra 
kendi köyüne dönen interdisipliner sanatçı Taylan 
Mintaş’ın arayışıyla başlar. Taylan, bu arayışla 
birlikte, köyde yaşayan sağır ve dilsiz kuzenleri Toso 
ve Çao’nun hikâyesini elindeki gözlemci kamerayla 
takip etmeye başlar. Film dört yıl boyunca dört 
farklı mevsimde bu iki kardeşin özel yaşamlarını, 
dillerini ve aile ilişkilerini konu edinir.

 ▪ The story of Brothers of Silence starts with the 
quest of Taylan Mintaş–an interdisciplinary artist 
who returns to his own village after many years. 
However, after completing the quest, he starts 
following the story of his innate deaf and mute 
cousins, Toso and Çao, with an observing camera. 
The film is about the specific life, language, and 
family relations of the two brothers following 
them for a period of four years and over four 
seasons.
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ÜÇÜNCÜ BÖLGEDEN HÜCUM VARYASYONLARI
ATTACK VARIATIONS FROM THE THIRD REGION

b 12 Ça. We. 16.00

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 78’ | Türkçe, Kürtçe; İngilizce altyazılı Turkish, Kurdish; English s.t.

Yönetmenler Directors: Sedat Şahin, Murat Adıyaman

Senaryo Screenplay: Sedat Şahin Görüntü Yön. Director of Photography: Sedat Şahin Kurgu Editing: Somnur Vardar 

Katılanlar With: Cemile Timur, Hatice Yaşar, Züleyha Dayan, Tahir Temel Yapımcı Producer: Sedat Şahin, Murat 

Adıyaman Dünya Hakları World Sales: Sedat Şahin, Murat Adıyaman

 ▪ Hakkari Gücü, yaşları 12-20 arasında değişen 
kızlardan oluşan bir kadın futbol takımıdır. Cemile 
Timur tarafından 1999 yılında kurulan takım TFF 
2. Kadın Futbol Liginde mücadele etmektedir. 
Hatice Yaşar, Züleyha Dayan, Cemile Timur ve 
Tahir Temel filmin ana karakterleridir. Futbol 
sayesinde takımdaki kızlar Spor Akademisi’ni 
kazanma ve üniversite hayatına atılma şansı 
elde etmekte, ülkenin değişik şehirlerine 
seyahat ederek farklı insanlarla tanışma fırsatını 
yakalamaktadır. Bu seyahatler ve maçlar, ülkenin 
farklı bölgelerinde yaşayan insanların birbirine 
duyduğu önyargıları ortadan kaldırmak için büyük 
bir imkân sunmaktadır. Belgesel, tüm baskı ve 
önyargılara rağmen kadının çevresini ve hayatı 
nasıl değiştirdiğini, güzelleştirdiğini anlatmaktadır.

 ▪ Hakkari Gücü is a women’s football team 
composed of girls between 12 and 20. Established 
by Cemile Timur in 1999, the team is competing 
in the women’s minor football league. The main 
characters in the film are Hatice Yaşar, Züleyha 
Dayan, Cemile Timur and Tahir Temel. As football 
players, the girls have an opportunity to be 
accepted to the Sports Academy, as well as travel 
around the country, meet different people and 
make new friends. These trips and games actually 
provide a great opportunity to break down the 
prejudices among people from different regions 
in the country. The film tells how women can 
change and give a novel touch where they live only 
by playing a game despite of all the pressures and 
prejudices surrounding them.

DERDO ANA VE CEVİZ AĞACI
MOTHER DERDO AND THE WALNUT TREE

b 12 Ça. We. 11.00

TÜRKİYE, ERMENİSTAN TURKEY, ARMENIA 

2017 | DCP | Renkli Colour | 73’ | Türkçe, Ermenice; İngilizce altyazılı Turkish, Armenian; English s.t.

Yönetmen Director: Serdar Önal

Senaryo Screenplay: Serdar Önal Görüntü Yön. Director of Photography: Hande Zerkin Kurgu Editing: Alper Şen Müzik 

Music: Circus Marcus Katılanlar With: Derdo Yıldırım Yapımcı Producer: Nagehan Uskan, Gayane Vardanyan, Serdar 

Önal Dünya Hakları World Sales: Serdar Önal

 ▪ 70’li yaşlarındaki Derdo Ana İstanbul’da, 
çocukları ve torunları ile birlikte yaşamakta olan 
Ermeni bir kadın. Bitlis’in bir köyünde doğmuş. 
1915’ten sonra birçok Ermeni gibi Derdo’nun 
kardeşleri ve babası toplum baskısı ile zamanla 
Müslümanlığa geçmiş ama Derdo Hıristiyan 
kalmış. Eşinin köyde öldürülmesi ve tehditlerin 
sürmesiyle Derdo çocukları ile köyden kaçar. 
1975’te İstanbul’a gelirler. Yoksulluk içerisinde 
yaşamaya çalışırken çalınan tarlalarının hakkını 
alabilmek için mahkeme süreci başlatır. Dokuz 
zorlu yıldan sonra Derdo davayı kazanır, fakat artık 
köyde kimsesi yoktur. Toprakları ucuz bir fiyata 
elden çıkarmasına ve onca acıya rağmen Derdo 
köyünden kopamaz; yazları 2 haftalığına da olsa 
köyüne gidip cevizleri toplayıp İstanbul’a döner.

 ▪ Derdo Ana is a 70-year-old Armenian woman 
who lives in Istanbul with her children and 
grandchildren. She was born in a village in Bitlis, 
eastern Turkey. Her siblings and father converted 
to Islam in 1915, but Derdo resisted to remain 
as Christian. When her husband was murdered 
and the threats continued, Derdo is forced to run 
away with her children: they all came to Istanbul 
in 1975, spending their first years living in very 
difficult conditions. Derdo Ana sued the village 
headmen in order to get back their stolen fields. 
After a 9-year legal battle, she won her case, but 
she sold most of her land for a low price. Derdo 
Ana can’t give up on her village, though. She goes 
there each summer just for 2 weeks, to collect 
walnuts, only to return to Istanbul.
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AH

b 10 Pt. Mo. 11.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 102’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Mustafa Ünlü

Senaryo Screenplay: Mustafa Ünlü Görüntü Yön. Director of Photography: Mustafa Ünlü Kurgu Editing: Mustafa 

Ünlü Müzik Music: Emrah Özdemir, Michael Sapp Yapımcı Producer: Selda Meral Yapım Production Co.: Kutup Ayısı 

Yapımcılık Filmcilik Dünya Hakları World Sales: Kutup Ayısı Yapımcılık Filmcilik

 ▪ 10 Ekim 2015 günü Ankara’da, pek çok 
demokratik kitle örgütü ve siyasi partinin katıldığı 
bir Barış ve Demokrasi Mitingi düzenlendi. 
Yürüyüş alanına ilerleyen grupların bulunduğu 
tren garı kavşağında, saat 10.04’te iki patlama 
gerçekleşti. 101 kişi yaşamını yitirdi, 500’den fazla 
insan yaralandı. Bu, Türkiye tarihinin en ölümcül 
saldırısıydı. Ah belgeseli, bu akla sığmayan anları 
ve sonrasını, en yakında yaşayan, o can pazarında 
sağ kalabilen 24 insanın anlatımlarıyla aktarıyor.

 ▪ Numerous democratic institutions and political 
parties attended a Peace and Democracy Rally 
organised on 10 October 2015, in Ankara, when 
two bombs exploded three seconds apart at the 
Station Square. 101 people lost their lives, more 
than 500 were injured. This was the largest, 
most deadliest incident in the history of Turkey. 
Through the testimonies, feelings, and thoughts 
of 24 survivors of the catastrophe, Ah presents a 
close up examination of the moment of explosion 
and its aftermath.

BLUE

b 11 Sa. Tu. 19.00

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 100’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Mehmet Sertan Ünver

Senaryo Screenplay: Mehmet Sertan Ünver, Suzan Güverte Görüntü Yön. Director of Photography: Nil Kara, Gökhan 

Kalan Kurgu Editing: Mehmet Sertan Ünver Yapımcı Producer: Suzan Güverte Yapım Production Co.: Güverte Film 

Dünya Hakları World Sales: Güverte Film

 ▪ 90’lar Türkiye’sinin rock müzik sahnesinde 
efsaneleşen bir grup: Blue Blues Band ve o 
sahneden kayıp giden iki dahi: Bipolar bozukluk 
nedeniyle 31 yaşında Boğaz Köprüsü’nden atlayarak 
hayatına son veren Yavuz Çetin… ABD’de Jimi 
Hendrix ve The Monkees ile paylaştığı sahnede 
başlayan yolculuğu Beyoğlu’nun otel odalarında 
yapayalnız son bulan Kerim Çaplı… Blue, 90’larda 
ve ikilinin hayatlarında derin bir yolculuğa çıkıyor 
ve toplumla, endüstriyle, en önemlisi de kendi 
zihinleriyle verdikleri mücadeleye ışık tutmaya 
çalışıyor. Nihayetinde de geriye şu soru kalıyor: 
Tüm bu yetenek ve yaratıcılık bir lütuf mu, yoksa bir 
lanet mi?

 ▪ This is the story of Turkey’s best stage band and 
its two members who faded away from that stage: 
Yavuz Çetin… Before jumping off the Bosphorus 
Bridge at the age of 31 due to depression, he was 
called “The Golden Boy”. And Kerim Çaplı… 
He could play the drums, guitar, bass and 
keyboards with virtuosity. After performing with 
The Monkees and Jimi Hendrix in the USA, he 
returned to Turkey, only to die alone in a hotel 
room. Both had extraordinary talent. They left this 
world with lots of questions behind. But perhaps, 
the most interesting question was this: Should art 
be able to heal the wounds of a tormented soul? 
Or is it the wounds that really matter, bringing out 
the creative core? Blue attempts at exploring the 
lives of these two talents and their struggle with 
the society and their own minds.
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TOPRAK
THE LAND

b 8 Ct. Sa. 16.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli ve Siyah-Beyaz Colour and B&W | 33’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish, English s.t. 

Yönetmen Director: Nebil Özgentürk

Senaryo Screenplay: Nebil Özgentürk Görüntü Yön. Director of Photography: Emek Durmuş Kurgu Editing: Zeynep 

Erpamir & Deniz Özdemir Özgün Müzik Original Music: Can Atilla, Kardeş Türküler Katılanlar With: Dido Sotiriyu, 

Hüsniye Yatkan Yapımcı Producer: Nebil Özgentürk Yapım Production Co.: Bir Yudum İnsan Film Dünya Hakları World 

Sales: Bir Yudum İnsan Film

 ▪ Yerinden yurdundan edilenlerin, toprağından 
koparılan insanların trajedisi… Savaşın ardından 
1924 yılında mübadele başladı. Anadolu’da 
yaşayan Rumlar ve Yunanistan’da yaşayan Türkler 
zorunlu göçün kurbanları oldular. Zorunlu göçün 
kurbanlarından biri olarak iki yakada da sevilen 
ve okunan bir yazar ve Anadolu sevdalısı olan 
Dido Sotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu’ya 
kitabını yazdı. Benzer şekilde, ailesiyle Ayvalık’a 
yerleşen Hüsniye Yatkan ise Girit özlemini hep 
içinde taşıyordu. Bu iki gerçek karakter, yaşanılan 
zorlukları “Neydik, ne olduk?” sorusuyla göçün 
diğer yüzünü anlatıyor. 2014’ten itibaren Suriye’de 
yaşanan ve ülkeyi dünyadan ayrıştıran olaylar, 
göçün getirdiği haksızlıkları ve acıları ortaya 
çıkarıyor.

 ▪ The tragedy of people separated from their 
land... Following the end of the war, the exchange 
began in 1924... Greeks living in Anatolia were 
replaced with the Turkish people living in Greece, 
and vice versa; both parties were the victim of 
forced migration. One of the victims of migration, 
Dido Sotiriu is both a famous writer and a lover 
of Anatolia, so much so to write the book Farewell 
Anatolia. In a similar manner, Hüsniye Yatkan 
in Ayvalık had always longed for Crete. These 
two real characters narrate the ordeals by asking 
“What were we then, and how did we end up 
here?” and relate the other side of the immigration 
as “Exchange.” And incidents in Syria since 2014 
in Syria which have isolated the country reveal the 
unjust suffering of immigration.

KAYBOLAN BİR DİL, KAYBOLAN BİR MUTFAK
A FADING LANGUAGE, A FADING CUISINE

b 8 Ct. Sa. 16.00

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 60’ | Türkçe, Judeo-Espanyol; İngilizce altyazılı Turkish, Judeo-Espanyol; English s.t.

Yönetmen Director: Deniz Alphan

Senaryo Screenplay: Deniz Alphan Görüntü Yön. Director of Photography: Gizem Elçi, Nihan Işık Kurgu Editing: Nihan 

Işık Yapımcı Producer: Deniz Alphan, Gizem Elçi Dünya Hakları World Sales: Deniz Alphan

 ▪ Bu belgesel 1492’de İber Yarımadası’ndan 
Osmanlı topraklarına göç eden Yahudilerin 
asırlarca korudukları dillerinin ve mutfaklarının 
kaybolmasını konu ediniyor. Sefarad ailelerin 
bu topraklardaki mutlu yaşamlarını ve zor 
zamanlarını anlatan fotoğraflar ile başlayan film 
akademisyenler, yazarlar ve bu kültüre mensup 
kişilerin anlatılarıyla devam ediyor ve günümüzde 
Sefarad Yahudilerinin konuştuğu Ladino (Judeo 
Espanyol) dili gibi Sefarad mutfağının da zamanla 
yok olması ile ilgili görüşleri aktarıyor. Belgeselde 
Prof. İlber Ortaylı’dan akademisyen Soli Özel’e, 
Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi Koordinatörü 
Karen Gerşon Şarhon’dan yazar Mario Levi’ye 
birçok kişi söyleşileriyle yer alıyor.

 ▪ This documentary chronicles the progressive 
loss of the centuries-old language and food culture 
of the Jewish community that immigrated to the 
Ottoman Empire from the Iberian Peninsula 
in 1492. The film opens with a display of 
photographs illustrating both the pleasant and 
the troublesome times of Sephardic families in 
Turkey. Academics, writers, and native speakers 
talk about the extinction of the Ladino (Judeo-
Spanish) language and the simultaneous loss of 
Sephardic culinary practices. Prof. İlber Ortaylı 
(historian), Soli Özel (lecturer), Karen Gerşon 
Şarhon (Sephardic Culture Research Center 
Coordinator), Mario Levi (writer) are among the 
individuals who appear in the documentary.
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RODİ
THE ROADIE

p 11 Sa. Tu. 11.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 18’ | Türkçe; İngilizce altyazılı 

Turkish; English s.t.

Yönetmenler Directors: Gözde Yetişkin, Emre Sert

Senaryo Screenplay: Gözde Yetişkin, Emre Sert Görüntü 

Yön. Director of Photography: Andaç Şahan Kurgu 

Editing: Gözde Yetişkin, Emre Sert Müzik Music: Ali 

Güçlü Şimşek Oyuncular Cast: Onur Ünsal, Barkın Kula, 

Sibel Kasapoğlu, Yapımcı Producer: Ahmet Budak Dünya 

Hakları World Sales: Gözde Yetişkin

2016 istanbul kısa film festivali short fılm festıval 

En İyi Kurmaca Best Fiction |  2016 eskişehir kısa 

film festivali short fılm festıval En İyi Kısa Film Best 

Short |  2016 golden anteaters (poland polonya) 

Özel Ödül Special Prize

 ▪ İsmail bir rock grubunun sahne kurulumundan 
sorumlu rodisidir. Ünlü bir müzisyen olmak isteyen 
İsmail, CD’ye kaydettiği şarkısını, bir konser 
gününde grubun solisti olan Barkın’a vermeye 
çalışır. Ancak yapmacık davranışları yüzünden her 
şeyi eline yüzüne bulaştırır.

 ▪ İsmail is a roadie who is responsible for the 
stage-setting for a rock band. Desiring to be a 
famous musician, İsmail tries to give his demo 
CD to Barkın, the vocalist of the band, on a 
concert day. However, he messes up because of 
his pretentious attitude.

HINTERLANT
OUTSKIRTS

p 11 Sa. Tu. 11.00

TÜRKİYE TURKEY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 18’ | Türkçe; İngilizce altyazılı 

Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Sinan Kesova

Senaryo Screenplay: Sinan Kesova, Rüya Pamuk, Arda 

Ekşigil Görüntü Yön. Director of Photography: Meryem 

Yavuz Kurgu Editing: Sinan Kesova, Ayhan Ergürsel, Eytan 

İpeker Müzik Music: Erdem Helvacıoğlu Oyuncular Cast: 

Sanem Öge, Fatih Al, Murat Kılıç, Yapımcı Producer: Yoel 

Meranda, Sinan Kesova Ortak Yapımcı Co-Producer: 

Eytan İpeker, Meryem Yavuz Yapım Production Co.: 

Kamara Film Dünya Hakları World Sales: Kamara Film

 ▪ Soğuk bir kış, Pazar günü, 40’lı yaşlarındaki 
Çiğdem ve Kerim, sekiz yaşlarındaki kızları 
Yasi ile yola çıkarlar. Çiğdem’in miras edindiği 
ve terk edildiği anlaşılan bir eve varırlar; bu 
evi satmaktadırlar. Aralarında birçok sebeple 
açıklanabilecek, kızları Yasi’nin de sanki pek kayıtsız 
kalmadığı bir gerilim tırmanmaktadır.

 ▪ On a cold Sunday in winter, Çiğdem and Kerim, 
a couple in their late thirties, hit the road along 
with their 8-year-old daughter Yasi. They arrive to 
an old abandoned villa in the outskirts of the city, 
inherited by Çiğdem and her brother and which 
they are selling. A tension possibly linked to 
different reasons builds up between the couple to 
which Yasi does not seem totally indifferent.

SİYAH ÇEMBER
BLACK RING

p 11 Sa. Tu. 11.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 15’ | Konuşmasız No 

Dialogue

Yönetmen Director: Hasan Can Dağlı

Senaryo Screenplay: Hasan Can Dağlı, Turgay Doğan, 

Cem Özüduru Görüntü Yön. Director of Photography: 

Olcay Oğuz Kurgu Editing: Hasan Can Dağlı Müzik 

Music: David Kiledjian Oyuncular Cast: Turgay Doğan, 

Dounia Jauneaud, Tolga Akman, Serdar Aras, Sait Erol, 

Yüce Eser Yapımcı Producer: Hasan Can Dağlı, Serhat 

Cinisli Yapım Production Co.: Blahfilms Dünya Hakları 

World Sales: Blahfilms

 ▪ Terk edilmiş bir köşkte, esrarengiz bir grup 
insan özel bir etkinlik hazırlamaktadır. Davetlilerin 
gelmesiyle birlikte olaylar gelişir.

 ▪ A group of mysterious people organises a 
private event in an abandoned mansion. Soon, 
with the arrival of the guests, things will change.

EVBARK
LOST IN TRANSITION

p 11 Sa. Tu. 11.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 12’ | Türkçe; İngilizce altyazılı 

Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Pınar Öğünç

Senaryo Screenplay: Pınar Öğünç Görüntü Yön. Director 

of Photography: Onur Demir Kurgu Editing: Firuze Engin 

Müzik Music: Bülent Yurttaş Oyuncular Cast: Beyti Engin, 

Sevinç Erbulak Yapımcı Producer: Özgür Doğan Dünya 

Hakları World Sales: Pınar Öğünç

 ▪ Bir ailenin hayatı sabah gelen tebligatla değişir; 
15 yaşındaki oğullarının odasından yol geçecektir. 
Evde fantastik dönüşüm böyle başlar.

 ▪ A family’s life takes an unexpected turn when 
they receive an official notice about a highway that 
will be passing through their son’s bedroom. And 
so begins the fantastic transformation of their 
family home.
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BEYAZPERDEDEN YEŞİL SAHAYA
FROM THE SILVER SCREEN TO 
SOCCER FIELD

p 11 Sa. Tu. 11.00

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 9’ | Konuşmasız  

No Dialogue

Yönetmen Director: Özgür Demirci

Senaryo Screenplay: Özgür Demirci Görüntü Yön. 

Director of Photography: Özgür Demirci Kurgu Editing: 

Özgür Demirci Müzik Music: Zeynep Ayşe Hatipoğlu 

Yapımcı Producer: Nursaç Sargon Dünya Hakları World 

Sales: Özgür Demirci

2016 video enstalasyon O’Art Ödülü Prize

 ▪ Bu film, 1950’lerin başlarında İzmir’de açılan 
Yıldız Sineması’nın ve bölgenin kentsel dönüşüm 
süreciyle birlikte yaşadığı değişimi toplumsal ve 
mimari bir perspektiften bakarak ele almaktadır. 
Mimari yapıyı toplumsal hafızanın tanığı olarak 
ele alan bu çalışma, eski bir sinemanın kapalı bir 
halı sahaya dönüşme sürecini, sinema ve futbolun 
toplumsal etkilerini de bünyesine katarak ele 
almaktadır.

 ▪ Yıldız Movie Theater was inaugurated in the 
beginning of the 1950s. The location and the 
environment of the cinema have changed due to 
urban renewal within years. This film examines 
this transformation from social and architectural 
perspectives. Yıldız Movie Theater was affected by 
that change and the venue was transformed into a 
covered soccer field and billiards hall.

İKİ PARÇA
TWO PIECES

p 11 Sa. Tu. 13.30

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 20’ | Türkçe, İngilizce; 

İngilizce altyazılı Turkish, English; English s.t.

Yönetmen Director: Murat Uğurlu

Senaryo Screenplay: Murat Uğurlu Görüntü Yön. Director 

of Photography: Sebastian Weber Kurgu Editing: Özcan 

Vardar, Murat Uğurlu Müzik Music: Avi Medina Oyuncular 

Cast: Erol Babaoğlu, Özer Arslan, Natalia Durszewicz 

Yapımcı Producer: Hamit Özonur Dünya Hakları World 

Sales: Murat Uğurlu

 ▪ Batı sınırında bir kasaba, sabahın erken saatleri... 
İki taşra memuru, resmi plakalı bir ciple ormanın 
derinliklerine doğru yola çıkar. Güzellik ve ölüm 
onları hazırlıksız yakalayacaktır.

 ▪ A small town near the western Turkish border, 
early morning... Two officials go deep into 
the forest with a jeep which belongs to public 
authority. Beauty and death will find them 
unprepared.

DEVRİALEM
ROUND THE WORLD

p 11 Sa. Tu. 13.30

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 4’ | Konuşmasız  

No Dialogue

Yönetmen Director: Dilek Aydın

Senaryo Screenplay: Dilek Aydın Kurgu Editing: Dilek 

Aydın Yapımcı Producer: Dilek Aydın Dünya Hakları 

World Sales: Dilek Aydın

 ▪ 70’lerden kalma kişisel bir gezi filminin yeniden 
kurgulanmasıyla meydana gelen Devrialem, bir 
turist gözünün yakaladığı dairesel hareketlerin 
içinde kadın tecrübesinin izlerini arıyor. 

 ▪ Conceived by re-editing a 70s personal travel 
video, Round the World searches the traces of a 
female experience within the circular movements 
a tourist’s eye captures.
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KOT FARKI
GROUND LEVEL

p 11 Sa. Tu. 13.30

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 11’ | Türkçe; İngilizce altyazılı 

Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Ayris Alptekin

Senaryo Screenplay: Ayris Alptekin, Fehime Seven 

Görüntü Yön. Director of Photography: Deniz Eyüpoğlu 

Kurgu Editing: Ayris Alptekin Oyuncular Cast: Hatice 

Arslan, Hülya Gülşen, Şehsuvar Aktaş Yapımcı Producer: 

Ayris Alptekin Dünya Hakları World Sales: Ayris Alptekin

 ▪ Cenaze evinde maaş istemek ahlaki bir sınır ihlali 
midir yoksa bir hak talebi mi? Sevim’in bakıcı olarak 
çalıştığı evin yaşlı hanımı ölmüştür. Tüm akrabalar 
mevlit için merhumun evinde toplanmıştır. Sevim, 
hanımının ölümüne en az ailesi kadar üzülmüş 
olmasına rağmen birkaç gündür gecikmiş olan 
maaşını istemek zorundadır. Cenaze evinde maaş 
istemenin ahlaki çatışmasını yaşarken mevzu bu 
orta üst sınıf aile için büyük bir olaya dönüşür.

 ▪ Is it beyond ethical boundaries or a legitimate 
right to demand one’s salary during a funeral? 
The old lady who Sevim nursed has died. All 
the relatives meet at her house for the banquet. 
Although Sevim is quite sad, she has to demand 
her already late salary. While she is disturbed of 
the ethical conflict of demanding her wage in a 
funeral home, eventually the issue becomes a 
huge incident for the upper-middle class family.

TAVŞAN KANI
RABBIT BLOOD

p 11 Sa. Tu. 13.30

TÜRKİYE, ABD TURKEY, USA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 5’ | Konuşmasız  

No Dialogue

Yönetmen Director: Yağmur Altan

Senaryo Screenplay: Yağmur Altan Kurgu Editing: Yağmur 

Altan Müzik Music: Mehmet Aydın Oyuncular Cast: 

Yağmur Altan Yapımcı Producer: Yağmur Altan Dünya 

Hakları World Sales: Yağmur Altan

2017 sayulıta (meksika mexıco) En İyi Kısa Canlandırma 

Best Animation Short |  2016 istanbul kısa film 

festivali short fılm festıval En İyi Canlandırma Best 

Animation |  2016 antalya sinema derneği 10 En İyi 

Canlandırma 10 Best National Short Animation |  2016 

catalına (abd usa) Mükemmeliyet Ödülü Award of 

Excellence

 ▪ Sakinlerinin sıradışı bir şekilde çay demlediği bir 
Türk kır evinde sıradan bir gün.

 ▪ Just an ordinary day at an old mysterious 
Turkish country house where its residents have an 
extraordinary way of brewing tea.
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ZELAL

p 11 Sa. Tu. 13.30

TÜRKİYE TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 17’ | Kürtçe, Türkçe; İngilizce 

altyazılı Kurdish, Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Filiz Işık Bulut

Senaryo Screenplay: Filiz Işık Bulut Görüntü Yön. Director 

of Photography: Ahmet Bayer Kurgu Editing: Memet 

Dalmaz Oyuncular Cast: Devrim Karadağ, Kısmet Bulut, 

Hayriye Tanış, İbrahim Bulut Yapımcı Producer: Filiz Işık 

Bulut, Selahattin Bulut Dünya Hakları World Sales: Filiz 

Işık Bulut

 ▪ Zelal, oğlu İbo’yla birlikte yaşamaktadır. Eşini 
kaybetmiştir. Evinde çocuk bakarak geçimini sağlar. 
Dışarı çıkmaz. Kendini evin içine kapatmıştır. Bir 
gün arkadaşı Seher onun yerine işe gitmesini ister. 
Zelal, gittiği yerde unuttuğu bir şeyle karşılaşır.

 ▪ Zelal, who lost her husband, lives with her son, 
İbo. She earns her living by babysitting a child 
in her home. She never goes out, her world is 
reduced to her house. One day, her friend Seher 
asks her to replace her at work. And there, Zelal 
faces a thing she had forgotten.

NEBİLE HANIM’IN SOLUCANDELİĞİ
MRS. NEBILE’S WORMHOLE

p 11 Sa. Tu. 13.30

ABD, ALMANYA USA, GERMANY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 14’ | Türkçe, Almanca; 

İngilizce altyazılı Turkish, German; English s.t.

Yönetmen Director: Pınar Yorgancıoğlu

Senaryo Screenplay: Pınar Yorgancıoğlu Özgün Yapıt 

Original Work: Nazlı Eray Görüntü Yön. Director of 

Photography: Jonas Schneider Kurgu Editing: Gürcan 

Cansever Müzik Music: Giordano Franchetti Oyuncular 

Cast: Jale Arıkan, Tim Seyfi Yapımcı Producer: Sarah 

Seulki Oh, Aleksandra Todorovic, Nina Schwarz Dünya 

Hakları World Sales: Pınar Yorgancıoğlu

 ▪ Almanya’da yaşayan, iki çocuk annesi ev hanımı 
Nebile’yi sıkıcı, rutin yaşamından uzaklaştıran tek 
şey, yan komşularından gelen seslerdir. Günlerini 
genç çiftin gülüşmelerini dinleyip hayaller kurarak 
geçiren Nebile, daha fazla dayanamayıp gizli bir 
tünel kazmaya başlar.

 ▪ If walls could talk... Bored with her own 
domestic routine in Southern Germany, a middle-
aged Turkish housewife mother of two has only 
the sound of her neighbours. Fantasising on their 
giggling, Nebile finally digs a secret tunnel into 
the house next-door.



ÖZEL GÖSTERİM: 
TÜRK KLASİKLERİ YENİDEN

SPECIAL SCREENING: 
TURKISH CLASSICS REVISITED

İstanbul Film Festivali, Groupama işbirliğiyle Türk sinemasının 
önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve 
bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırıyor. 
Sinemaseverler bu sene Ömer Kavur’un çektiği 1987 yapımı 
Anayurt Oteli’ni 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. Film enthusiasts will have the 
opportunity to watch the 1987 drama Motherland Hotel by 
Ömer Kavur from its copy restored by Fanatik Film.

ÖZEL GÖSTERİM SPONSORU SPECIAL SCREENING SPONSOR
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ANAYURT OTELİ
MOTHERLAND HOTEL

a 11 Sa. Tu. 19.00

TÜRKİYE TURKEY

1987 | DCP | Renkli Colour | 94’ | Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; English s.t.

Yönetmen Director: Ömer Kavur

Senaryo Screenplay: Ömer Kavur Özgün Yapıt Original Work: Yusuf Atılgan Görüntü Yön. Director of Photography: 

Orhan Oğuz Kurgu Editing: Mevlüt Koçak Müzik Music: Attila Özdemiroğlu Oyuncular Cast: Macit Koper, Serra Yılmaz, 

Şahika Tekand, Osman Alyanak, Orhan Çağman, Ülkü Ülker, Kemal İnci, Songül Ülkü Yapımcı Producer: Cengiz Ergun, 

Ömer Kavur Yapım Production Co.: Odak Film, Alfa Film Dünya Hakları World Sales: Fanatik Film

 ▪ Ömer Kavur, “okuduktan sonra bunu sinemaya 
aktarmam gerekir dediğim tek roman” olarak 
tarif ettiği Anayurt Oteli’ni (Yusuf Atılgan, 1973) 
senaryolaştırarak uzun bir arayıştan sonra 
bulduğu Nazilli’deki Demirci Efe Konağı’nda 
1986 yılının Ekim ayında fi lme çeker. “Tüm 
Zamanların En iyi On Türk Filmi” listelerinde 
başı çeken fi lmlerden olan ve bir başyapıt olarak 
değerlendirilen fi lm, küçük bir taşra kasabasında 
bulunan Anayurt Oteli’nin kâtibi Zebercet’in 
(Macit Koper) gecikmeli Ankara treni ile otele 
gelen ve tek gece kaldıktan sonra ayrılan kadına 
(Şahika Tekand) karşı duyduğu tutkuyu, onun geri 
dönmesini bekleyişini ve bu tutkunun giderek 
bir saplantıya dönüşmesini anlatır. Başlarda 
köhne bir taşra oteli olmaktan başka özelliği 
yokmuş gibi görünen otel, Zebercet’in umutsuz 
bekleyişi, başkalarıyla iletişimi keserek artık otele 
müşteri kabul etmemesi, aynı zamanda otelin ve 

 ▪ In October 1986, after a long process of 
location scouting, Ömer Kavur finds the Demirci 
Efe Mansion in Nazilli and starts filming 
Motherland Hotel (Yusuf Atılgan, 1973), which 
he describes as “the only novel that I thought I 
should adapt to film upon reading.” The film, 
which is considered a masterpiece and occupies 
the top tiers of every “Top 10 Best Turkish 
Films” list, tells of the obsessive passion and 
anticipation of Zebercet (Macit Koper), a clerk 
at the small town hotel called Motherland, for 
a woman (Şahika Tekand) who gets off the 
delayed Ankara train and spends a night at the 
hotel before leaving town. The hotel, which at 
first glance seems like an ordinary small town 
establishment, gradually turns into a gloomy 
and eerie place as more information is revealed 
about the pasts of the hotel and Zebercet, who 
becomes isolated and refuses to accept any 

Bereketli Topraklar
Üzerinde

2008

Vurun
Kahpeye

2009

Selvi Boylum
Al Yazmalım

2010

Üç
Arkadaş

2011

Gurbet
Kuşları
2012

Vesikalı
Yarim
2013

Muhsin
Bey

2014

Yılanların
Öcü

2015

Sürü

2016

10
“Türk Klasikleri Yeniden” projemizin 10. yılını 
kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz! 
Ömer Kavur’un 1987 yılında beyaz perdeye 
taşıdığı, Türk sinemasının en önemli 
eserlerinden “Anayurt Oteli’ni 36. İstanbul 
Film Festivali’ nde” seyirciyle buluşturuyoruz.
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Zebercet’in geçmişine dair edindiğimiz bilgiler 
ile giderek kasvetli ve ürkütücü bir atmosfere 
bürünür. 
Anayurt Oteli’ni en başarılı edebiyat 
uyarlamalarından biri yapan da kuşkusuz yarattığı 
bu karanlık atmosferdir. Anayurt Oteli’nin tarihi 
ve Zebercet’in kişisel tarihindeki doğumlar, 
yıkımlar ve travmalar Türkiye tarihindeki 
önemli değişimlere, çalkantılı dönemlere, 
toplumsal travmalara denk düşer. Yapımı 
1980 darbesinin ardından gerçekleştirilen film, 
ana karakterlerinden biri olan otel ile zaman, 
geçmiş ve hatta toplumsal tarih arasında iç içe 
bir örüntü kurar. Epizodik anlatım benimseyen 
film hikâyenin geçtiği mekândaki zamanın 
sınırlarını çizmek konusunda çok titizdir. Otelde 
her daim yankılanan saat sesleri, durmadan 
tarihleri hatırlatan sesler ve gazeteler, ayrıca, 
tarihler, günler ve saatler konusunda son derece 
kesin bilgi veren karakterler seyircide zamanın 
ve böylelikle hem Zebercet’in hem de otelin 
hikâyesinin kontrolüne bütünüyle hâkim olduğu 
hissini uyandırır. Ancak bütün bu kontrole 
rağmen, Anayurt Oteli’nin ve Zebercet’in hikâyesi 
netleşeceğine giderek daha da bulanıklaşır. Otel 
terkedilmiş bir ölüler mekânına dönüşür, gazeteler 
cinayet haberlerinden geçilmez, sokaklarda ölü 
bedenler yatar, hiç susmayan ve bütün kasabada 
yankılanan belediye anonsları yalnızca ölümlerden 
ve kayıplardan bahseder… Film, izleyicileri içinden 
kaçışın olmadığı ya da kaçmanın ancak bir hayal 
olduğu taşra kasabasına ve Anayurt Oteli’ne 
hapseder.

guests while he continues his desperate wait for 
the woman’s return. 
What makes Motherland Hotel one of the best 
literary adaptations is, no doubt, this dark 
atmosphere it creates. The births, destructions, 
and traumas in the histories of the Motherland 
Hotel and Zebercet correspond to the significant 
changes, turbulent times, and social traumas in 
the history of Turkey. 
Produced after the 1980 coup, the film posits 
the hotel as one of its main characters and 
establishes an intertwining pattern between it 
and time, past, and even societal history. The 
film utilises an episodic narrative and makes 
meticulous distinctions about the boundaries of 
time at the location where the story takes place. 
The constant echoes of ticking clocks inside 
the hotel, voices and newspapers that indicate 
the dates as well as characters that give precise 
information about dates, days and time creates 
in the viewers’ minds a feeling of being in total 
control of the stories of both Zebercet and the 
hotel. Instead of getting clearer, the story of 
Zebercet and the hotel becomes murkier despite 
this sense of being control. 
The hotel becomes an abandoned place for the 
dead, the papers are full of homicide news, 
the streets are lined with dead bodies, the 
ever-present public announcements that echo 
through the town only give notice of deaths 
and missing persons… The film imprisons the 
audience inside the Motherland Hotel and the 
town as its extension where neither the dream 
nor the reality of escape is a possibility.

Esin Paça Cengiz

GALALAR

GALAS

Geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle 
buluştuğu, merakla beklenen, gişe yıldızı parlak filmlerin 
Türkiye prömiyerleri festivalde yapılacak.

The Turkish premieres of blockbusters with A-list casts, 
crowd-pleasing films, and most anticipated works of the 
year will be made at the festival.
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DALIDA

k 7 Cu. Fr. 21.30 | r1 7 Cu. Fr. 21.30 | a 8 Ct. Sa. 21.30 | c7 9 Pz. Su. 19.00

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 124’ | Fransızca, İtalyanca; Türkçe, İngilizce altyazılı French, Italian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Lisa Azuelos

Senaryo Screenplay: Lisa Azuelos Görüntü Yön. Director of Photography: Antoine Sanier Kurgu Editing: Baptiste Druot 

Müzik Music: Jeanne Trellu, Jaco Zijlstra Oyuncular Cast: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Vincent 

Perez, Nicolas Duvauchelle, Niels Schneider Yapımcı Producer: Julien Madon, Lisa Azuelos, Jérôme Seydoux Yapım 

Production Co.: Pathé Dünya Hakları World Sales: Pathé International Türkiye Hakları Turkish Rights: Filma Ltd.

 ▪ Bir dönem yalnızca Fransa’nın değil tüm 
dünyanın süperstar şarkıcısı olarak sahnelerden 
inmeyen Dalida’nın trajik hayat hikâyesi… 1933’te 
Kahire’de doğumundan, 1956’da Olympia’da ilk 
kez sahneye çıkışı, radyo sahibi Lucien Morisse’le 
evliliği, disko geceleri, 1974’te “Gigi l’Amoroso” 
ile gelen dev başarısından, Hindistan seyahatine 
Dalida’nın hayatının kilometre taşlarının 
yanı sıra sanatçının özel hayatı da bu filmde 
işleniyor. Çağdaş, karmaşık, karizmatik kişiliği ve 
müziğiyle dünyaya karşı duran Dalida’yı sanatçıya 
benzerliğiyle dikkat çeken Sveva Alviti canlandırıyor. 
Dalida, 1987’deki trajik ölümüne rağmen hâlâ 
birçok kişinin gönlündeki yerini koruyor.

 ▪ The tragic life story of the once superstar singer 
of France and the world... From her birth in Cairo 
in 1933 to her debut performance at the Olympia 
in 1956, from her marriage with radio station boss 
Lucien Morisse, to disco nights, from her journeys 
of discovery in India to the worldwide hit of “Gigi 
l’Amoroso” in 1974, and her personal life Dalida 
is the intimate portrait of a charismatic, complex, 
and sunny woman... A modern woman at a time 
that was less so... Despite her tragic death in 
1987, Dalida continues to shine with her eternal 
presence.
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HAYALET HİKÂYESİ
PERSONAL SHOPPER

k 6 Pe. Th. 21.30 | r1 6 Pe. Th. 21.30 | a 7 Cu. Fr. 21.30 | c7 8 Ct. Sa. 21.30

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 105’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Olivier Assayas

Senaryo Screenplay: Olivier Assayas Görüntü Yön. Director of Photography: Yorick Lesaux Kurgu Editing: Marion 

Monnier Oyuncular Cast: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz, Anders Danielsen Lie, Ty Olwin, Hammou 

Graïa Yapımcı Producer: Charles Gillibert Yapım Production Co.: CG Cinéma Dünya Hakları World Sales: NBC 

Universal Türkiye Hakları Turkish Rights: Kurmaca Film

2016 cannes En İyi Yönetmen Best Director

 ▪ Sils Maria’dan sonra Kristen Stewart yeniden 
bir Olivier Assayas filminde ve yine harika bir 
performans sergiliyor. 20’li yaşlarında, içine 
kapanık bir kadın olan Maureen, neredeyse 
hiç değişmeyen kayıtsızlığıyla, Paris’te ünlü bir 
modelin alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. 
Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini 
kaybetmiştir ve henüz yas sürecinden çıkamamıştır. 
Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Bilinmeyen 
bir numaradan... Belki de bir hayaletten... 
Kardeşinin hayaletinden... Ödül kazandığı 
Cannes’da eleştirmenleri ikiye bölen Hayalet 
Hikâyesi cesur ve sıradışı bir tür sineması örneği.

 ▪ Following Sils Maria, Kristen Stewart gives 
another outstanding performance in an Olivier 
Assayas film. Maureen is a twenty-something who 
indifferently works as a personal shopper for a 
famous model in Paris. She is in mourning for 
the recent death of her twin brother. One day she 
receives a text from an unknown caller. Is it from 
a ghost? Or perhaps the ghost of her brother? 
Personal Shopper, which divided critics at Cannes 
where it received the Best Director award, is a bold 
and unusual genre film.
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LODOS AÇILIŞ FİLMİ
NOTIAS OPENING FILM
MYTHOPATHY

k 5 Ça. We. 21.30 | r1 5 Ça. We. 21.30 | a 6 Pe. Th. 21.30 | c7 7 Cu. Fr. 21.30

YUNANİSTAN GREECE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 99’ | Yunanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Greek; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Tassos Boulmetis

Senaryo Screenplay: Tassos Boulmetis Görüntü Yön. Director of Photography: Simos Sarketzis Kurgu Editing: Yorgos 

Mavropsaridis Müzik Music: Evanthia Reboutsika Oyuncular Cast: Giannis Niaros, Themis Panou, Maria Kallimani, 

Argyris Xafis, Errikos Litsis, Zozo Sapountzaki Yapımcı Producer: Tassos Boulmetis Yapım Production Co.: Magikon, 

Onion Films, Ote Tv Dünya Hakları World Sales: Greek Film Center

 ▪ 2003’te çektiği Baharatın Tadı’ndan sonra 
sinemaya 13 yıllık bir ara veren ve nihayet Lodos 
ile sinemaya geri dönen Tassos Boulmetis 
kamerasını Yunanistan’ın geçmişine çeviriyor. 
Filmin merkezinde büyümekte olan bir çocuk 
var. Arka planda ise hızlıca geçip giden yıllar, 
60’lar, 70’ler ve 80’ler... Lodos, tıpkı diğer Akdeniz 
ülkeleri gibi, enerjisi ve fırtınası hiçbir zaman eksik 
olmayan Yunanistan’da çocuk olmak, o topraklarda 
büyümekle ilgili bir film. Hem de izleyene kendini 
yabancı hissettirmeyen, dengeli bir dramatik 
yapıda, evrensel ve şiirsel dokunuşlarla bir nostalji 
duygusu yaşatmayı başarıyor.

 ▪ After a 13-year absence following 2003’s A Touch 
of Spice, Tassos Boulmetis returns with Notias 
and turns his camera to Greece’s past. The film 
centers on a boy and follows him into adulthood 
throughout the 60s, 70s and 80s. Notias is about 
growing up in Greece, rife with energy and 
turmoil. Through a balanced dramatic arc, the 
film manages to convey the feeling of nostalgia 
and touches of universality and lyricism without 
alienating the audience.

ROCK’N ROLL

k 10 Pt. Mo. 21.30 | r1 10 Pt. Mo. 21.30 | a 13 Pe. Th. 19.00 | c7 13 Pe. Th. 21.30

FRANSA FRANCE 

2017 | DCP | Renkli ve Siyah-Beyaz Colour and B&W | 123’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, 

English s.t.

Yönetmen Director: Guillaume Canet

Senaryo Screenplay: Guillaume Canet, Rodolphe Lauga, Philippe Lefebvre Görüntü Yön. Director of Photography: 

Christophe Offenstein Kurgu Editing: Hervé de Luze Oyuncular Cast: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Johnny 

Hallyday, Fanny Ardant, Gilles Lellouche, Yvan Attal, Kev Adams Yapımcı Producer: Alain Attal Yapım Production Co.: 

Les Productions du Trésor, Pathé Films Dünya Hakları World Sales: Pathé International Türkiye Hakları Turkish Rights: 

Bir Film

 ▪ Fransız sinemasının beğenilen aktörü Guillaume 
Canet, artık 43 yaşında. Peki, yaşına rağmen 
cazibesini koruyor mu? Canet’nin senaristlerinden 
olduğu ve yönettiği Rock’n Roll, işte bu soruya yanıt 
arıyor: Canet artık filmleri taşıyacak cazibesinin 
kalmadığını duyunca bunun tersini kanıtlamaya 
çalışıyor. Filmde, Canet ve hayat arkadaşı Marion 
Cotillard’ın yanı sıra birçok sinemacı kendini 
canlandırıyor. Rock’n Roll, hem Fransız sinema 
dünyasına hem de Canet’nin iç çatışmalarına 
dur durak bilmeyen bir mizahla eğiliyor. Canet 
umursamaz bir tavır takınırken bir yandan da 
izleyicisini eğlenceye ortak olmaya davet ediyor.

 ▪ Popular French actor Guillame Canet is 43 years 
old now. But, does he still have what it takes? 
Directed and co-written by Canet, Rock’n Roll tries 
to come up with an answer. When Canet is told 
he’s no longer “rock ‘n roll” enough to sell a film, 
he sets out to prove otherwise. Rock’n Roll features 
many filmmakers who play themselves including 
Canet and his partner Marion Cotillard, and 
addresses the internal conflicts of Canet and the 
French cinema in general with spitfire humor and 
an irreverent attitude that invites the audience to 
join in on the fun.
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RICHARD III

a 7 Cu. Fr. 19.00 | r1 8 Ct. Sa. 16.00

İNGİLTERE, ABD UK, USA 

1995 | DCP | Renkli Colour | 104’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Richard Loncraine

Senaryo Screenplay: Ian McKellen, Richard Loncraine Özgün Yapıt Original Work: William Shakespeare Görüntü 

Yön. Director of Photography: Peter Biziou Kurgu Editing: Paul Green Müzik Music: Trevor Jones Oyuncular Cast: 

Ian McKellen, Annette Bening, Dominic West, Jim Broadbent, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith, Robert Downey 

Jr. Yapımcı Producer: Lisa Katselas Paré, Stephen Bayly, Ian McKellen Yapım Production Co.: Bayly, Paré Productions 

Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1996 berlin En İyi Yönetmen Best Director |  1996 avrupa sinema ödülleri european fılm awards En İyi Erkek 

Oyuncu Best Actor (Ian McKellen) |  1997 bafta En İyi Yapım Tasarımı Best Production Design

 ▪ “Bir ata krallığım feda!” Üçüncü Richard’ın 
bu ünlü repliğiyle kötü adamın savaş alanındaki 
yenilgisini ancak Ian McKellen gibi bir aktör 
ustalıkla ilan edebilir. İngiltere’ye hükmeden Hitler 
benzeri bir diktatörü canlandıran McKellen’ın 
performansı, nefret odağı bir karakteri müthiş bir 
cazibe merkezi yaparak izleyiciyi ikilemde bırakıyor. 
Shakespeare’in oyununu McKellen’ın senaryosuyla 
modern biçimde beyazperdeye uyarlayan film, her 
dönemin güç savaşını temsil eden entrika yumağı 
ve şahane oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. 
 
 
Bu film, festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alacak 
olan Ian McKellen’ın katılımıyla gösterilecek.

 ▪ “My kingdom for a horse!” Only an actor of Ian 
McKellen’s caliber can masterfully convey the 
villain’s defeat on the battlefield with this famous 
line from Richard III. McKellen’s performance 
as a Hitler-like dictator ruling over England 
leaves audiences in a dilemma as he turns such 
a loathsome character into an alluring force. The 
film is a modern take on Shakespeare’s play, shot 
from a script written by McKellen, and it’s notable 
for its web of intrigue that represents power 
struggles through the ages and top-notch cast. 
 
 
This film will be screened with the attendance of 
Ian McKellen who will receive this year’s Cinema 
Honorary Award of the festival.

İKİ KADIN
SAGE FEMME
THE MIDWIFE

zorlu 12 Ça. We. 21.30 | r1 12 Ça. We. 21.30 | a 15 Ct. Sa. 11.00 | c7 15 Ct. Sa. 16.00

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 117’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Martin Provost

Senaryo Screenplay: Martin Provost Görüntü Yön. Director of Photography: Yves Cape Kurgu Editing: Albertine Lastera 

Müzik Music: Grégoire Hetzel Oyuncular Cast: Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, 

Mylène Demongeot Yapımcı Producer: Olivier Delbosc Yapım Production Co.: Curiosa Films Dünya Hakları World 

Sales: Memento Films International Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

 ▪ Başrollerinde Marguerite’ten tanıdığımız 
Catherine Frot ile Catherine Deneuve’ün müthiş 
bir performans gösterdiği İki Kadın, Berlin Film 
Festivali’nde yarışma dışı gösterildi. Bir hastanede 
ebe olarak çalışan bir kadının, babasının eski 
metresiyle dost olmasını anlatan film, yönetmen 
Martin Provost’un güçlü kadın portreleri çizdiği 
filmlerine eklediği sarsıcı bir dram. Film, çağdaş 
sağlık sisteminde kendini ayrıksı hisseden, yaşı 
ilerledikçe kendini de sorgulayan, zarif ve şefkatli 
Claire ile fazlasıyla havalı, süslü, kendini beğenmiş 
Béatrice’in birbirlerini kabullenmelerini zorlu 
olduğu kadar duygusal bir süreçte izliyor.

 ▪ Praised for the performances of Catherine Frot 
(Marguerite) and Catherine Deneuve, The Midwife 
premiered off competition at the Berlinale. 
Martin Provost has made a name for himself with 
powerful portraits of women, and The Midwife 
focuses on the meeting of a midwife and her 
father’s ex-mistress. Claire is a wonderfully gifted 
midwife, gentle and delicate, but her sense of 
pride is clashing with the methods of modern 
hospitals; she’s starting to question her place 
and her skills. In the meanwhile, Béatrice is 
extravagant, frivolous, and egocentric, but they 
will gradually learn to accept one another.
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SAKLI KALANLAR
THE SECRET SCRIPTURE

k 14 Cu. Fr. 21.30 | r1 14 Cu. Fr. 21.30 | a 15 Ct. Sa. 16.00 | c7 15 Ct. Sa. 21.30

İRLANDA IRELAND 

2017 | DCP | Renkli Colour | 108’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Jim Sheridan

Senaryo Screenplay: Jim Sheridan, Johnny Ferguson Özgün Yapıt Original Work: Sebastian Barry Görüntü Yön. 

Director of Photography: Mikhail Krichman Kurgu Editing: Dermot Diskin Oyuncular Cast: Rooney Mara, Vanessa 

Redgrave, Jack Reynor, Theo James, Eric Bana, Susan Lynch, Aidan Turner, Adrian Dunbar Yapımcı Producer: Noel 

Pearson, Jim Sheridan, Rob Quigley Yapım Production Co.: Ingenious Senior Film Fund and Voltage Pictures, Ferndale 

Films Dünya Hakları World Sales: Vertigo Releasing Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

 ▪ Sol Ayağım ve Babam için filmlerinin yönetmeni 
Jim Sheridan’ın son filmi, başrolündeki iki yıldız 
kadın oyuncunun performanslarıyla parlayan 
bir psikolojik dram. Rooney Mara ve Vanessa 
Redgrave, 50 yıldır bir psikiyatri kurumunda kalan 
Rose McNulty’nin farklı yaşlarını canlandırıyorlar. 
50 yıl önce kendi oğlunu öldürmekle suçlanan 
Rose, hem bunu yapmadığını söylemekte hem 
de oğlunun hâlâ yaşadığını iddia etmektedir. 
Rose’un hikâyesini dinleyen bir psikiyatr, onun 
İncil’inin içine not aldığı “saklı kalan” yazıları da 
inceleme fırsatı bulur. Dünya prömiyerini Toronto 
Film Festivali’nde yapan Saklı Kalanlar, 1940’larda 
Belfast’ta haksızlıklarla sınanan bir kadının 
portresini âşıkları aracılığıyla çiziyor.

 ▪ The latest film by Jim Sheridan, the director 
of My Left Foot, and In the Name of the Father is a 
star-studded psychological drama which shines 
with the superb performances of its two lead 
actresses, Rooney Mara and Vanessa Redgrave, 
both starring as the same woman at different 
ages: Rose McNulty, a woman imprisoned for five 
decades in a mental ward, accused of killing her 
own son. Convinced that she did not kill her son, 
and certain that he is alive, she shares her story 
with a psychiatrist, who examines her “secret 
scriptures,” notes kept in her Bible. Premiering at 
Toronto Film Festival, The Secret Scripture paints 
the portrait of a seductive woman facing injustices 
in the Belfast of the 1940s, through her love 
interests.
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DERİNLİKLERE YOLCULUK: KAPTAN COUSTEAU
L’ODYSSÉE
THE ODYSSEY

k 9 Pz. Su. 21.30 | r1 9 Pz. Su. 21.30 | a 10 Pt. Mo. 21.30 | c7 11 Sa. Tu. 21.30

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 122’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Jérôme Salle

Senaryo Screenplay: Jérôme Salle, Laurent Turner Görüntü Yön. Director of Photography: Matias Boucard Kurgu 

Editing: Stan Collet Müzik Music: Alexandre Desplat Oyuncular Cast: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou 

Yapımcı Producer: Nathalie Gastaldo, Philippe Godeau, Olivier Delbosc, Marc Missonnier Yapım Production Co.: Pan-

Européenne, Fidelite Films Dünya Hakları World Sales: Wild Bunch Türkiye Hakları Turkish Rights: Mars Production

 ▪ Bir efsane, öncü, hayalperest, gözü kara, denizler 
fatihi… Ömrünü denizlere adayan ve bu mavi 
sonsuzluğu neredeyse yuvası belleyen, dünyaca bu 
tutkusuyla tanınan “Kaptan” Jacques Cousteau’nun 
oğlu Philippe ile ilişkisi bu filmin merkezini 
oluşturuyor. 1946’da çocukken ilk kez babasıyla 
denize dalan Philippe, 10 yıl sonra meşhur Calypso 
gemisinde babasıyla yeniden, bu kez bir yetişkin 
olarak karşılaşır. Ancak uluslararası şöhretle kaptan 
çok değişmiş, insanlara solungaç takmak gibi 
çılgın fikirlere kapılmıştır. Yönetmen Jérome Salle’in 
hareketli deniz macerası Derinliklere Yolculuk: 
Kaptan Cousteau, San Sebastian Film Festivali’nin 
kapanış filmi olarak gösterildi.

 ▪ A fearless legend, pioneer, visionary, and 
the conqueror of the seas… The film centers 
on the relationship between “Captain” Jacques 
Cousteau, who was world renowned for his 
life-long dedication and passion for the blue 
eternity, and his son Philippe. 10 years after 
having his first diving experience as a child with 
his father in 1946, Philippe, now an adult, meets 
his father again on the famed Calypso. However, 
international fame has changed captain who 
now entertains crazy ideas such as attaching 
gills to humans. Director Jérome Salle’s lively 
sea adventure, The Odyssey, was screened as the 
closing film of the San Sebastian Film Festival.
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SON PORTRE
FINAL PORTRAIT

zorlu 11 Sa. Tu. 21.30 | r1 11 Sa. Tu. 21.30 | a 14 Cu. Fr. 21.30 | c7 14 Cu. Fr. 21.30

İNGİLTERE-FRANSA UK-FRANCE 

2017 | DCP | Renkli Colour | 90’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Stanley Tucci

Senaryo Screenplay: Stanley Tucci Görüntü Yön. Director of Photography: Danny Cohen Kurgu Editing: Camilla Toniolo 

Müzik Music: Evan Lurie Oyuncular Cast: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, James 

Faulkner, Sylvie Testud Yapımcı Producer: Gail Egan, Nik Bower, Ilann Girard Yapım Production Co.: Potboiler Films, 

Riverstone Pictures, Arsam International Dünya Hakları World Sales: HanWay Films Türkiye Hakları Turkish Rights: 

Mars Production

 ▪ Geoffrey Rush’ın gelmiş geçmiş en saygın 
heykeltıraşlardan Alberto Giacometti’yi 
canlandırdığı Son Portre, bu olağanüstü sanatçının 
son yapıtı üzerinde çalıştığı dönemi anlatıyor. 
Usta oyuncu Stanley Tucci’nin yönettiği film, 
(Armie Hammer’ın canlandırdığı) Amerikalı 
genç romancı James Lord’un Giacometti’yi 
1960’larda, Paris’teki stüdyosunda ziyaretiyle 
başlıyor. Giacometti, portresini çizmek için yazarı 
birkaç saat daha kalmaya ikna ediyor. Birkaç 
saat, birkaç güne, birkaç haftaya uzarken Lord 
ile Giacometti stüdyodan yakındaki meyhaneye 
de uğrayarak dostluklarını pekiştiriyor. Geoffrey 
Rush’ın olağanüstü performansıyla taçlanan film, 
olağanüstü bir sanatçının son döneminin benzersiz 
bir portresini çiziyor.

 ▪ Geoffrey Rush plays one of the most esteemed 
sculptors of all time, Alberto Giacometti, in 
Final Portrait which chronicles the time when 
this extraordinary artist was focused on his final 
work. Directed by veteran actor Stanley Tucci, the 
film starts with the visit paid to Giacometti by 
the young American novelist James Lord (played 
by Armie Hammer) at his Paris studio in the 
1960s. Giacometti convinces the writer to stay a 
few more hours in order to paint his portrait. As 
a few more hours turn into a few more days and 
eventually a few more weeks, Lord and Giacometti 
solidify their friendship with frequent visits to 
the bar nearby. The film is a unique portrait of an 
extraordinary artist and is crowned by a superb 
performance from Geoffrey Rush.

DEHA
GIFTED

k 8 Ct. Sa. 21.30 | r1 8 Ct. Sa. 21.30 | a 9 Pz. Su. 21.30 | c7 10 Pt. Mo. 21.30

ABD USA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 101’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Marc Webb

Senaryo Screenplay: Tom Flynn Görüntü Yön. Director of Photography: Stuart Dryburgh Kurgu Editing: Bill Pankow 

Müzik Music: Rob Simonsen Oyuncular Cast: Chris Evans, Mc Kenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia 

Spencer Yapımcı Producer: Karen Lunder, Andy Cohen Yapım Production Co.: FilmNation Entertainment Dünya Hakları 

World Sales: Fox Searchlight Pictures Türkiye Hakları Turkish Rights: TME

 ▪ Başroldeki Chris Evans ve çocuk oyuncu 
Mckenna Grace’in başarılı performanslarının yanı 
sıra sivri diyalogları ve güçlü karakterleriyle Deha 
kalpleri fethedecek. Bu son derece eğlenceli ve 
sıcak komedi-dram, 7 yaşındaki yeğeni Mary’i tek 
başına ve kendi kurallarıyla yetiştirmeye kararlı 
Frank’i izliyor. Mary’nin matematik alanında dehâ 
olduğunun anlaşılması, Frank’i kendi annesiyle 
Mary’nin velayeti için karşı karşıya getiriyor. Aşkın 
(500) Günü filmlerinden tanıdığımız Marc Webb’in 
yönettiği Deha, çocuk yetiştirme, aile ve sistemin 
karşısında durma hakkında, başından sonuna 
keyifle izlenen bir yapım.

 ▪ Gifted will win over hearts with its sharp wit and 
strong characters as well as for the performances 
of Chris Evans and child actor Mckenna Grace. 
This fun and heart-warming comedy-drama 
follows Frank who is determined to raise his seven 
year-old niece on his own, by his own rules. When 
Mary turns out to be a math genius, Frank has 
to face his mother for the custody of his niece. 
Directed by Marc Webb of (500) Days of Summer 
fame, Gifted is a fun diversion about raising a 
child, family dynamics and standing up against 
the system.
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ATEŞ SERBEST
FREE FIRE

k 13 Pe. Th. 21.30 | r1 13 Pe. Th. 21.30 | a 15 Ct. Sa. 13.30 | c7 15 Ct. Sa. 19.00

İNGİLTERE UK

2016 | DCP | Renkli Colour | 90’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Ben Wheatley

Senaryo Screenplay: Ben Wheatley Görüntü Yön. Director of Photography: Laurie Rose Kurgu Editing: Ben Wheatley 

Müzik Music: Geoff  Barrow, Ben Salisbury Oyuncular Cast: Sharlto Copley, Armie Hammer, Cillian Murphy, Jack Reynor, 

Sam Riley, Noah Taylor, Babou Ceesay, Enzo Cilenti, Michael Smiley, Brie Larson Yapımcı Producer: Andy Starke Yapım 

Production Co.: Rook Films, Film4, BFI Dünya Hakları World Sales: Sony Pictures Classics Türkiye Hakları Turkish 

Rights: Warner Bros. Türkiye

2016 toronto Halkın Seçimi People’s Choice

 ▪ Tür sinemasının kalıplarıyla oynamayı seven 
Ben Wheatley, bu kez aksiyon ve polisiye fi lmlerin 
olmazsa olmazı çatışma sahnelerini alıyor ve 
bütün fi lmini bunun üzerine kuruyor. Boston, 
1978... İki çete, terk edilmiş bir depoda buluşur. 
Planlanan yasadışı silah alışverişi yanlış anlamalar, 
beklenmedik tesadüfl er ve güvensizlik sonucu 
çatışmaya dönüşür. Herkes bir yandan hayatta 
kalmak için mücadele ederken, diğer yandan da 
etrafındakilerin gerçekte hangi tarafta olduğunu 
çözmeye çalışmaktadır. Neredeyse gerçek zamanlı 
ve büyük kısmı tek bir mekânda geçen bu hınzır 
aksiyon fi lmi, kadrosundaki yıldız oyuncularla da 
dikkat çekiyor.

 ▪ Ben Wheatley, who is a fan of playing around 
with genre conventions, this time around bases 
his whole film on an obligatory scene in every 
action thriller–the shoot out. Boston 1978… Two 
gangs meet at an abandoned warehouse. The 
planned transaction of gun trafficking turns into a 
shoot out after a series of misunderstandings and 
unexpected coincidences coupled with mistrust. 
Everyone fights to stay alive while simultaneously 
trying to figure out on which side each person is. 
This wicked action film that takes place almost in 
real time in a single location is also noted for its 
star-studded cast.

YILLARA MEYDAN OKUYANLAR

CHALLENGING THE YEARS

Hâlâ formda, hâlâ dünya sinemasına yön vermeyi sürdüren, 
yıllara meydan okuyan, örnek alınan, ödüle doymayan usta 
yönetmenlerin en son fi lmleri 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.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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FRANSIZLAR
LES HABITANTS

c3 6 Pe. Th. 13.30 | b 7 Cu. Fr. 13.30 | r1 10 Pt. Mo. 13.30

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 84’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Raymond Depardon

Görüntü Yön. Director of Photography: Raymond Depardon Kurgu Editing: Pauline Gaillard Müzik Music: Alexandre 

Desplat Yapımcı Producer: Claudine Nougare Yapım Production Co.: Palmeraie Et Désert Dünya Hakları World Sales: 

Wild Bunch

 ▪ Fransa’nın en önemli belgeselcilerinden, 
kariyerini “Fransızlığın” günlüğünü yazmaya 
adayan Raymond Depardon’un yeni filmi, en basit 
tabirle bir Fransa turu. Gelgelelim, bu tur turistik 
değil. Depardon, bir karavana atlayıp Fransa’daki 
küçük köy ve kasabaları geziyor, bu bölgelerde 
yaşayan insanları kadrajına davet ediyor. Bu 
“belgeleme” yöntemini de Fransa’nın değişen 
yüzünün, yenilenen, yüz değiştiren işçi sınıfının, 
göçmenlerin omzunda yükselen orta sınıfın 
resmini çekmek için kullanıyor. Fransızlar, izleyiciyi 
Fransa’nın sinemaya pek yansımayan doğasında ve 
bu doğanın sakinleri arasında gezintiye çıkarıyor.

 ▪ The new film by Raymond Depardon, one of 
the most prominent French documentarians and 
a devotee of keeping a journal on “Frenchness”, 
is a tour of France. However, it is not touristic 
sightseeing. Depardon hops on a caravan and 
travels through small villages and towns, and 
invites the locals into his frame. He uses this 
technique of “documenting” as a device to 
snap a picture of the changing face of France, 
the transformation of the working class, and 
the middle class that rises on the shoulders of 
immigrants. Les Habitants takes the audience on a 
trip through the not much acquainted countryside 
of France and its inhabitants.



121120

yı
ll

ar
a 

m
ey

d
an

 o
k

u
ya

n
la

r 
ch

al
le

n
g

ın
g

 t
h

e 
ye

ar
s

TUZ VE ATEŞ
SALT AND FIRE

r1 5 Ça. We. 19.00 | a 7 Cu. Fr. 13.30 | k 9 Pz. Su. 13.30

FRANSA, ABD, ALMANYA, MEKSİKA FRANCE, USA, GERMANY, MEXICO 

2016 | DCP | Renkli Colour | 97’ | İngilizce, Almanca, İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı English, German, Spanish; 

Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Werner Herzog

Senaryo Screenplay: Werner Herzog Görüntü Yön. Director of Photography: Peter Zeitlinger Kurgu Editing: Joe Bini 

Oyuncular Cast: Veronica Ferres, Michael Shannon, Gael Garcia Bernal, Anita Briem Yapımcı Producer: Werner Herzog, 

Michael Benaroya, Nina Maag, Pablo Cruz Yapım Production Co.: ARTE France Cinéma, Construction Film, Benaroya 

Pictures, Canana Films, Skellig Rock Dünya Hakları World Sales: International Film Trust Türkiye Hakları Turkish 

Rights: Filmartı

 ▪ Alman sinemasının yaratıcı ustası Werner 
Herzog, Tuz ve Ateş’te kariyeri boyunca kurcaladığı 
doğa ve insan arasındaki yıkıcı çatışmayı bir kez 
daha merkeze alıyor. Filmde, bir çevre felaketini 
araştırmak için yola çıkan Birleşmiş Milletler ekibi 
doğa katliamının sorumlusu olan şirketin adamları 
tarafından kaçırılıyor. Herzog’un “sinemanın 
kurallarına uymayan bir gündüz düşü” olarak tarif 
ettiği filmin oyuncu kadrosunda Michael Shannon 
ve Gael Garcia Bernal de bulunuyor. Herzog, 
takipçilerini bir kez daha dünyayla ilgili benzersiz 
ve karanlık öngörüsüne ortak olmaya çağırıyor.

 ▪ Werner Herzog, the prolific master of German 
cinema, puts his career-long preoccupation with 
the destructive conflict between man and nature 
in the center of his new film. In Salt and Fire, 
a UN scientific delegation is abducted by the 
company responsible of the eco-disaster they 
set out to investigate. Herzog describes his film 
starring Michael Shannon and Gael Garcia Bernal 
as “a daydream that doesn’t follow the rules of 
cinema.” Once again Herzog invites his followers 
to participate in his dark and unique vision of the 
world.
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İZ
POKOT
SPOOR

k 5 Ça. We. 11.00 | r1 7 Cu. Fr. 13.30 | a 8 Ct. Sa. 16.00 | c7 13 Pe. Th. 19.00

POLONYA, ALMANYA, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVEÇ, SLOVAKYA POLAND, GERMANY, CZECH REPUBLIC, 

SWEDEN, SLOVAK REPUBLIC 

2017 | DCP | Renkli Colour | 128’ | Lehçe; Türkçe, İngilizce altyazılı Polish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Agnieszka Holland

Senaryo Screenplay: Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland Özgün Yapıt Original Work: Olga Tokarczuk Görüntü Yön. 

Director of Photography: Jolanta Dylewska, Rafal Paradowski Kurgu Editing: Pavel Hrdlicka Müzik Music: Antoni 

Komasa-Lazarkiewicz Oyuncular Cast: Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot, Jakub Gierszal, Patricia 

Volny, Borys Szyc Yapımcı Producer: Krzysztof Zanussi, Janusz Wachala Yapım Production Co.: Tor Film Production 

Dünya Hakları World Sales: Beta Cinema Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

2017 berlin Alfred Bauer Ödülü Prize

 ▪ Şubat ayında Berlin Film Festivali’nde dünya 
prömiyerini yapan İz, Polonya usulü bir Fargo gibi, 
karlar altındaki bir dağ kasabasında geçen, renkli 
karakterlerin cirit attığı bir cinayet filmi. Filmin 
başkarakteri, kasabada öğretmenlik yapan astroloji 
delisi, hayvan hakları savunucusu şirin ihtiyar 
Duszejko. Duszejko’nun iki köpeğinin ortadan 
kaybolması ardından çoğu kaçak avcılıkla uğraşan 
kasaba sakinleri de art arda cinayetlere kurban 
gitmeye başlar. Usta sinemacı Agnieszka Holland, 
filmini “janrlar arası bir gerilim, kara komedi 
öğeleri taşıyan anarşist-feminist bir polisiye” olarak 
tanımlıyor.

 ▪ Spoor, which premiered at Berlinale in February, 
is a Polish murder mystery in the vein of Fargo 
that takes place in a snowy mountain town 
populated by vibrant characters, most of them 
poochers. The adorable oldster Duszejko, who 
is a teacher, astrology enthusiast, and animal 
rights activist, is the protagonist. Shortly after the 
disappearance of her dogs, a series of murders 
takes place in the town. Master director Agnieszka 
Holland describes her film as “a cross-genre 
thriller, an anarchistic-feminist crime story with 
elements of black comedy.”
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SONSUZ ŞİİR
POESIA SIN FIN
ENDLESS POETRY

a 5 Ça. We. 21.30 | r1 6 Pe. Th. 19.00 | c7 12 Ça. We. 13.30

FRANSA, ŞİLİ FRANCE, CHILE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 128’ | İspanyolca, Fransızca, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish, French, English; 

Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Alejandro Jodorowsky

Senaryo Screenplay: Alejandro Jodorowsky Görüntü Yön. Director of Photography: Christopher Doyle Kurgu 

Editing: Maryline Monthieux Müzik Music: Adan Jodorowsky Oyuncular Cast: Adan Jodorowsky, Pamela Flores, 

Brontis Jodorowsky Yapımcı Producer: Alejandro Jodorowsky, Moises Cosio, Abbas Nokhasteh, Takashi Asahi Yapım 

Production Co.: Satori Films, Le Soleil Films, Le Pacte Dünya Hakları World Sales: Le Pacte

 ▪ Ruhu en genç yönetmenlerden Alejandro 
Jodorowsky, yeni filminde bizleri bir kez daha her 
anı yaratıcılıkla dolu ve çılgın bir dünyaya davet 
ediyor. Festivalde de gösterilen, otobiyografik 
Gerçeğin Dansı’nın kaldığı yerden devam eden 
Sonsuz Şiir, Jodorowsky’nin gençlik yıllarına 
odaklanıyor. Ailesinden ayrılarak kendini 1940’lı 
yılların Santiago’sunda bohem bir hayatın içine 
bırakan Alejandro, dönemin önemli şairleriyle, 
şiirin büyüsüyle tanışır ve ilk kez âşık olur... Sonsuz 
Şiir çok yönlü bir sanatçının, müthiş bir hayal 
gücüyle perdeye taşınmış otobiyografisi olmanın 
ötesinde, sanatta güzellik ve özgünlüğü yakalamak 
üzerine bir makale aynı zamanda.

 ▪ Eternally-young-at-heart director Alejandro 
Jodorowsky once again invites us into a madcap 
world brimming with creativity. Endless Poetry 
starts where The Dance of Reality–his previous film 
and a first in a proposed cycle of five cinematic 
memoirs–left off, and focuses on Jodorowski’s 
youth. Leaving his family behind, Alejandro 
moves to Santiago in the 40s where he leads a 
bohemian life, getting acquainted with prominent 
poets and the magic of poetry, and falling in 
love for the first time. In addition to being an 
imaginative autobiography of a multi-faceted 
artist, Endless Poetry is an essay on capturing the 
essence of beauty and originality in art.
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CENNET
RAI
PARADISE

a 5 Ça. We. 19.00 | r1 6 Pe. Th. 16.00 | c7 7 Cu. Fr. 13.30

RUSYA, ALMANYA RUSSIA, GERMANY 

2016 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 131’ | Rusça, Almanca, Fransızca, Yidiş; Türkçe, İngilizce altyazılı Russian, German, 

French, Yiddish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Andrei Konchalovsky

Senaryo Screenplay: Andrei Konchalovsky, Elena Kiselyeva Görüntü Yön. Director of Photography: Aleksander 

Simonov Kurgu Editing: Ekaterina Veshcheva, Sergey Taraskin Müzik Music: Sergey Shustitsky Oyuncular Cast: Julia 

Vysotskaya, Christian Clauss, Philippe Duquesne, Victor Sukhorukov, Peter Kurth, Jakob Diehl, Vera Voronkova Yapımcı 

Producer: Andrei Konchalovsky, Florian Deyle Yapım Production Co.: The Andrei Konchalovsky Production Center, Drife 

Filmproduktion Gmbh & Co. KG Dünya Hakları World Sales: Arri Media İnternational

2016 venedik venıce En İyi Yönetmen, UNICEF Ödülü Best Director, UNICEF Award |  2016 mar del plata En İyi 

Senaryo Best Screenplay |  2016 gijon En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni, Genç Jüri Ödülü Best Actress 

( J. Vysotskaya), Best Director of Photography, Young Jury Award |  2016 chıcago Kurucu Ödülü Founder’s Award

 ▪ Rus sinemasının ustalarından Andrei 
Konchalovsky, bu kez 2. Dünya Savaşı’nı 
merceğine alıyor ve Fransız direnişine katılan 
Rus barones Olga’yı izliyor. Olga, yakalanarak 
Fransız komiser Jules’ün karşısına çıktıktan sonra 
ölüm kampına gönderilir. Gerçek bir cehennem 
olan kampta Olga’yı bir sürpriz beklemektedir: 
Kamp yetkililerinden SS subayı Helmut, yıllardan 
beri Olga’ya âşıktır ve onu kurtarmaya niyetlidir. 
Siyah beyaz, 16mm ve 35mm çekimlerin bir araya 
getirildiği, usta görüntü yönetimiyle dikkat çeken 
Cennet gerçekçi ve sürükleyici bir dönem filmi.

 ▪ Master Russian director Andrei Konchalovsky 
follows Baroness Olga, a Russian aristocrat 
fighting for the French Resistance during World 
War II. Upon her capture Olga, is sent to a death 
camp by French commissioner Jules. A surprise 
awaits Olga in the hellish camp: Helmut, an 
SS officer who’s been in love with her for many 
years is determined to save her. Shot in B&W 
in 16mm and 35mm film, Paradise is a realistic 
and engaging period piece with a masterful 
cinematography.
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GENÇ KARL MARX
LE JEUNE KARL MARX
YOUNG KARL MARX

a 5 Ça. We. 11.00 | k 6 Pe. Th. 11.00 | r1 9 Pz. Su. 13.30 | c3 11 Sa. Tu. 19.00

FRANSA, BELÇİKA, ALMANYA FRANCE, BELGIUM, GERMANY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 112’ | Fransızca, İngilizce, Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı French, English, German; 

Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Raoul Peck

Senaryo Screenplay: Raoul Peck, Pascal Bonitzer Görüntü Yön. Director of Photography: Kolja Brandt Kurgu Editing: 

Frédérique Broos Oyuncular Cast: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, Hannah Steele, Olivier Gourmet 

Yapımcı Producer: Nicolas Blanc, Robert Guédiguian, Raoul Peck, Rémi Grellety, Benny Drechsel, Patrick Quinet Yapım 

Production Co.: Agat Films & Cie, Velvet Film Dünya Hakları World Sales: Films Distribution Türkiye Hakları Turkish 

Rights: Bir Film

 ▪ 20. yüzyılın en önemli filozoflarından Marx’ın 
gençlik yıllarını konu alan Genç Karl Marx, Kapital’in 
yazarını merkeze alan ilk kurmaca film. Karl 
Marx’ın 1844’te, 26 yaşındayken Paris’e sürgüne 
gitmesiyle başlayan film, düşünürün daha sonra 
yakın dostu ve çalışma arkadaşı olacak Friedrich 
Engels’le tanışması ve birlikte komünizmin ve işçi 
hareketinin temellerini atışlarını, ayrıca dönemin 
siyasal atmosferi ve kişiliklerini de anlatıyor. 2015’te 
İstanbul Film Festivali’ne konuk olan Haitili usta 
Raoul Peck’in yönettiği diğer film olan Ben Senin 
Zencin Değilim de festivalin FACE İnsan Hakları 
Yarışması’nda yer alıyor.

 ▪ Focusing on the early years of one of the most 
significant philosophers of the 20th century, The 
Young Karl Marx is the first fictional film that 
centers on the writer of Das Kapital. The film 
starts with Karl Marx’s exile to Paris in 1844 
when he was 26 years old and depicts the political 
climate and prominent figures of the era as well 
as the friendship Marx develops with Friedrich 
Engels which leads to laying the foundation 
of communism and labor movement. Haitian 
director Raoul Peck was a guest of the Festival in 
2015 and his documentary I am Not Your Negro 
will compete at the FACE Human Rights section 
of the Festival.
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UNUTULMAYAN AŞK
RÜCKKEHR NACH MONTAUK
RETURN TO MONTAUK

k 5 Ça. We. 16.00 | b 6 Pe. Th. 21.30 | c3 8 Ct. Sa. 21.30 | r1 9 Pz. Su. 11.00

ALMANYA, FRANSA, İRLANDA GERMANY, FRANCE, IRELAND 

2017 | DCP | Renkli Colour | 106’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Volker Schlöndorff

Senaryo Screenplay: Volker Schlöndorff, Colm Tóibín Görüntü Yön. Director of Photography: Jérôme Alméras Kurgu 

Editing: Hervé Schneid Müzik Music: Max Richter, Thomas Bartlett, Caoimhin O’Raghallaigh Oyuncular Cast: Stellan 

Skarsgård, Nina Hoss, Niels Arestrup, Susanne Wolff, Isi Laborde, Bronagh Gallagher Yapımcı Producer: Regina 

Ziegler, Volker Schlöndorff, Francis Boespflug, Stéphane Parthenay, Conor Barry Yapım Production Co.: Ziegler Film, 

Volksfilm, Pyramide Production, Savage Production Dünya Hakları World Sales: Gaumont Türkiye Hakları Turkish 

Rights: Mars Production

 ▪ Ünlü Alman yazar Max Zorn, kitabının tanıtımı 
için eşiyle birlikte gittiği New York’ta, Doğu 
Almanya’dan 20 yıl önce ABD’ye yerleşen eski 
sevgilisi Rebecca ile karşılaşır. Aşkları yeniden 
alevlenen çift, hafta sonunu birlikte geçirmek 
üzere Montauk kasabasına gider. Unutulmayan 
Aşk’ın senaryosunu Schlöndorff, Max Frisch’in bir 
kısa öyküsünden esinlenerek Brooklyn’in senaristi 
Colm Toibin ile birlikte yazdı. Alman sinemasının 
en önemli temsilcilerinden, adı Teneke Trampet 
ile anılan usta yönetmen Volker Schlöndorff, 
Diplomasi’den (2014) sonra çektiği bu ilk filmiyle 
Berlin’de Altın Ayı için yarıştı.

 ▪ While on a promotional book tour in NYC, 
renowned German author Max Zorn meets with 
Rebecca, his ex-lover from East Germany who 
moved to the United States 20 years ago. The 
pair rekindles the flame of their past affair and 
heads to Montauk to spend the weekend. Based 
on a short story by Max Frisch, Schlöndorff 
(Tin Drum) co-wrote the screenplay with Colm 
Toibin (Brooklyn) for his follow-up to Diplomacy 
(2014), and competed for the Golden Bear at the 
Berlinale.



DÜNYA FESTİVALLERİNDEN

BEST OF THE FESTS

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.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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NİLÜFER’İN KARARI
VAROONEGI
INVERSION

b 11 Sa. Tu. 21.30 | k 12 Ça. We. 13.30 | c3 13 Pe. Th. 11.00 | r5 15 Ct. Sa. 13.30

İRAN IRAN

2016 | DCP | Renkli Colour | 84’ | Farsça; Türkçe, İngilizce altyazılı Persian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Behnam Behzadi

Senaryo Screenplay: Behnam Behzadi Görüntü Yön. Director of Photography: Bahram Badakhshani Kurgu Editing: 

Meysam Molaei Müzik Music: Sahar Sakhaei Oyuncular Cast: Sahar Dowlatshahi, Ali Mosaff a, Ali Reza Aghakhani, 

Setareh Pesyani, Roya Javidnia, Shirin Yazdanbakhsh, Setareh Hosseini Yapımcı Producer: Behnam Behzadi Yapım 

Production Co.: Noori Pictures Dünya Hakları World Sales: Noori Pictures Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

2016 medfılm (roma) En İyi Film Best Film

 ▪ Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış 
Bölümü’nde gösterilen Nilüfer’in Kararı, Tahran’da 
yaşayan bekâr ve başarılı işkadını Nilüfer’in 
hayatının kendi kararlarını verince nasıl altüst 
olduğunu anlatıyor. Nilüfer’in annesi, hava 
kirliliğinden rahatsızlanınca doktoru başka bir 
yere taşınmasını tavsiye eder. Ailesi, annesine 
onun eşlik etmesinde ısrar eder, ancak Nilüfer 
yıllar boyu kabullendiği aile baskısına bu kez 
boyun eğmeyecektir. Sahar Dolatshahi’nin Nilüfer 
rolündeki etkileyici performansının da katkılarıyla 
Nilüfer’in Kararı, günümüz İran toplumuna güçlü, 
dinamik ve keskin bir bakış atıyor.

 ▪ Screened at the Un Certain Regard section 
of the Cannes Film Festival, Inversion tells 
the story of Niloofar, a single and successful 
businesswoman in Tehran whose life turns upside 
down when she decides to take the reins. When 
a doctor recommends her mother relocating 
due to air pollution in the city, the family insists 
that Niloofar should accompany her, but this 
time she has no intentions of yielding to family 
pressure. Boosted by an impressive turn by Sahar 
Dolatshani in the role of Niloofar, Inversion is a 
dynamically sharp look at contemporary Iranian 
society.
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BİR YAŞAM
UNE VIE
A WOMAN’S LIFE

c7 5 Ça. We. 21.30 | a 6 Pe. Th. 13.30 | r5 10 Pt. Mo. 21.30

FRANSA, BELÇİKA FRANCE, BELGIUM 

2016 | DCP | Renkli Colour | 119’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Stéphane Brizé

Senaryo Screenplay: Stéphane Brizé Özgün Yapıt Original Work: Guy de Maupassant Görüntü Yön. Director of 

Photography: Antoine Héberlé Kurgu Editing: Anne Klotz Müzik Music: Olivier Baumont Oyuncular Cast: Judith 

Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina Meurisse, Olivier Perrier, Clotilde Hesme, Alain 

Beigel Yapımcı Producer: Miléna Poylo, Gilles Sacuto Yapım Production Co.: TS Productions Dünya Hakları World 

Sales: MK2 Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

2016 venedik venıce FIPRESCI Ödülü Prize |  2016 louıs delluc ödülü prıze (fransa france) En İyi Film Best 

Film

 ▪ Guy de Maupassant’ın 1883 tarihli ilk 
romanından uyarlanan Bir Yaşam, aristokrat 
Jeanne’ın hayatının 27 yılını takip eden, modern ve 
alışılmadık bir dönem filmi. Barones Jeanne’ın bir 
şatoda umutla başlayan hayatı, evliliği ve doğan 
oğluyla devam ederken yaşam sevincinin yerini 
hayal kırıklıkları alır. İnsanın Değeri’yle ses getiren 
Fransız yönetmen Stéphane Brizé, el kamerasıyla 
gerçekçiliği yakaladığı filminde, erkek egemen 
bir toplumda umudunu yitiren bir kadın portresi 
sunuyor.

 ▪ Adapted from Guy de Maupassant’s first 
novel dated 1883, A Woman’s Life is a modern 
and unusual period drama which follows the 
27 years of Baroness Jeanne’s life, which starts 
idyllically in a chateau and continues with her 
marriage and the birth of her son, but her zest for 
life is gradually replaced with disappointments. 
Capturing a certain realism where details take 
over the grandeur, French director Stéphane Brizé 
(The Measure of a Man) offers the portrait of a 
woman in the arms of despair in a strictly male 
hegemonic society.
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BAY KÂİNAT
MISTER UNIVERSO

i 7 Cu. Fr. 16.00 | c3 12 Ça. We. 19.00 | r5 14 Cu. Fr. 13.30

AVUSTURYA, İTALYA AUSTRIA, ITALY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 90’ | İtalyanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Italian; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Tizza Covi, Rainer Frimmel

Senaryo Screenplay: Tizza Covi Görüntü Yön. Director of Photography: Rainer Frimmel Kurgu Editing: Tizza Covi 

Oyuncular Cast: Tairo Caroli, Wendy Weber, Arthur Robin Yapımcı Producer: Rainer Frimmel Yapım Production Co.: 

Vento Film Dünya Hakları World Sales: Be for Films

2016 locarno En İyi Avrupa Filmi, Mansiyon, Ekümenik Jüri–Mansiyon, FIPRESCI Ödülü, Genç Jüri Ödülü Special 

Mention, Best European Film, Ecumenical Jury–Special Mention, FIPRESCI Prize, Junior Jury Awards |  2016 

marakeş marrakech Jüri Ödülü Jury Award |  2016 montreal festıval du nouveau cınéma Mansiyon Special 

Mention

 ▪ Genç aslan terbiyecisi Tairo, hayatına dair derin 
bir hoşnutsuzluk duygusuyla boğuşmaktadır. Gözü 
gibi baktığı tılsımını kaybetmesini bir fırsat olarak 
gören Tairo, tılsımı yıllar önce kendisine veren 
kişiyi bulmak üzere İtalya’ya doğru yolculuğa çıkar. 
Bay Kâinat, bir mitin peşinde, fantezinin gerçekliği 
ile dans eden bir adamın yaşam algısından yola 
çıkan, delidolu bir doküdrama. Göz yanılsamasının 
şaşırtıcı ama bilindik keyfi ve sirk kültürünün 
enerjisi filmi en iyi tanımlayan öğeler.

 ▪ Lion tamer young Tairo is dissatisfied with his 
life. When his beloved amulet is stolen he sets 
out to Italy to find the man who gave it to him 
many years ago in the first place. Mister Universo 
is a droll docu-drama about the life perception 
of a man who dances with the reality of fantasy 
while chasing a myth. The knowing yet surprising 
pleasure of an optical illusion and the energy of 
circus culture which the film borrows from are 
two things that best describe the film.
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ÖZGÜRLÜĞE DOĞRU
LE VOYAGE DE FANNY
FANNY’S JOURNEY

c7 5 Ça. We. 16.00 | k 8 Ct. Sa. 11.00 | i 12 Ça. We. 13.30

FRANSA, BELÇİKA FRANCE, BELGIUM 

2016 | DCP | Renkli Colour | 94’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Lola Doillon

Senaryo Screenplay: Anne Peyrègne, Lola Doillon Özgün Yapıt Original Work: Fanny Ben-Ami Görüntü Yön. Director 

of Photography: Valérie Deseine Kurgu Editing: Miguel Rejas Müzik Music: Sylvain Favre-Bulle Oyuncular Cast: Cécile 

de France, Stephane De Groodt, Leonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer 

Yapımcı Producer: Saga Blanchard, Marie de Lussigny Yapım Production Co.: Origami Films, Bee Films Dünya Hakları 

World Sales: Indie Sales Türkiye Hakları Turkish Rights: Sinema TV

2017 denver İzleyici Ödülü Audience Award |  2017 san dıego İzleyici Ödülü Audience Award |  2017 atlanta 

İzleyici Ödülü, Jüri Ödülü Audience Award, Jury Prize |  2016 hamburg En İyi Film Best Film

 ▪ 12 yaşındaki afacan Fanny bir yandan iki küçük 
kız kardeşine göz kulak olmakta bir yandan da 
ailelerinden uzakta, kendileri gibi çocukların 
bulunduğu bir yuvada hayata devam etmeye 
çalışmaktadır. Ancak şartlar değişince Fanny, 
sekiz çocuğun önderliğini üstlenip İsviçre sınırına 
varmak üzere yola çıkar. Nazi işgali altındaki 
Fransa’yı boydan boya geçen dokuz çocuk, ilginç 
insanlarla karşılaşacak, birçok tehlikeyi atlatacaktır. 
Fanny Ben-Ami’nin çocukluk anılarını anlattığı 
otobiyografik romandan uyarlanan Özgürlüğe 
Doğru kahkahalar, korku ve sürprizlerle dolu bir 
dayanışma, dostluk ve büyüme hikâyesi anlatıyor.

 ▪ Brave and stubborn, Fanny, is a tough little nut. 
At 12 years, she is a courageous little girl who, 
hidden in a home far from her parents, must take 
care of her two younger sisters. Forced to flee in a 
rush, Fanny becomes the head of a group of eight 
children and sets out on a dangerous mission 
across occupied France, aiming to reach the Swiss 
border. Between fear, outbursts of laughter, and 
unexpected encounters, the small group learns 
about independence and discovers solidarity 
and friendship. Adapted from Fanny Ben-Ami’s 
autobiographical novel, Fanny’s Journey is a heart-
warming coming-of-age story.
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SAYGIN VATANDAŞ
EL CIUDADANO ILUSTRE
THE DISTINGUISHED CITIZEN

c7 5 Ça. We. 19.00 | r1 6 Pe. Th. 13.30 | k 7 Cu. Fr. 11.00 | a 8 Ct. Sa. 13.30

İSPANYA, ARJANTİN SPAIN, ARGENTINA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 117’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Gastón Duprat, Mariano Cohn

Senaryo Screenplay: Andrés Duprat Görüntü Yön. Director of Photography: Mariano Cohn, Gastón Duprat Kurgu 

Editing: Jerónimo Carranza Müzik Music: Toni M. Mir Oyuncular Cast: Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, 

Nora Navas, Manuel Vicente, Belén Chavanne, Gustavo Garzón Yapımcı Producer: Fernando Sokolowicz, Mariano 

Cohn, Gastón Duprat, Juan Pablo Gugliotta, Nathalia Videla Peña, Adolfo Blanco Yapım Production Co.: Arco Libre, 

Televisión Abierta, Magma Cine, A Contracorriente Film, Aleph Media Dünya Hakları World Sales: Latido Films Türkiye 

Hakları Turkish Rights: Siyah Beyaz Pictures

2016 venedik venıce En İyi Erkek Oyuncu Best Actor |  2016 hayfa haıfa En İyi Film Best Film |  2016 selanik 

thessalonıkı İzleyici Ödülü Audience Award |  2016 valladolıd En İyi Film, En İyi Senaryo Best Film, Best 

Screenplay

 ▪ Arjantin sinemasının bu yılki en nitelikli ve 
eğlenceli sürprizlerinden Saygın Vatandaş, Nobel 
edebiyat ödülünü kazanmayı düşüş olarak gören 
bir yazarı gözlemliyor. Avrupa’da yaşayan Daniel, 
Arjantin’de büyüdüğü, romanlarının beslendiği 
kasabadan gelen daveti kabul eder. 40 yılın 
ardından ilk kez kasabaya gittiğinde kendisini bir 
girdap gibi yükselen trajikomik durumların içinde 
bulur. Mizahtan bir an bile vazgeçmeyen Saygın 
Vatandaş, kültür, şöhret, edebiyat, sanat ve insan 
davranışları üzerine hınzırca sorular sorarken 
izleyiciyi kasabanın cehaletiyle yazarın kibrinin 
ortasına konumlandırıyor.

 ▪ One of the most meritable and entertaining 
surprises of the year from Argentine cinema, 
The Distinguished Citizen observes an author who 
considers winning a Nobel Prize as a downfall. 
Daniel, who lives in Europe, accepts an invitation 
from his hometown in Argentina–the very place 
that feeds the narrative of his novels. He finds 
himself in a whirlpool of tragicomic events after a 
40-year absence. High on dark humour, the film 
posits the audience at the center of the author’s 
arrogance and the ignorance of the townsfolk 
while asking wicked questions about film, culture, 
fame, literature, art and human behaviour.



135134

d
ü

n
ya

 f
es

ti
va

ll
er

in
d

en
 

b
es

t 
o

f 
th

e 
fe

st
s

BEDEN VE RUH
TESTRÖL ES LELEKRÖL
ON BODY AND SOUL

c7 6 Pe. Th. 21.30 | a 8 Ct. Sa. 11.00 | k 10 Pt. Mo. 13.30 | r1 11 Sa. Tu. 19.00

MACARİSTAN HUNGARY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 116’ | Macarca; Türkçe, İngilizce altyazılı Hungarian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Ildikó Enyedi

Senaryo Screenplay: Ildikó Enyedi Görüntü Yön. Director of Photography: Máté Herbai Kurgu Editing: Károly Szalai 

Müzik Music: Ádám Balázs Oyuncular Cast: Alexandra Borbély, Géza Morcsányi, Réka Tenki, Zoltán Schneider, Ervin 

Nagy, Itala Békés, Éva Bata, Pál Mácsai Yapımcı Producer: Monika Mécs, András Muhi, Erno Mesterházy Yapım 

Production Co.: Inforg – M&M Film KFT Dünya Hakları World Sales: Films Boutique Türkiye Hakları Turkish Rights: 

Filmartı

2017 berlin Altın Ayı, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü Golden Bear, FIPRESCI Prize, Prize of the  

Ecumenical Jury 

 ▪ Berlin Film Festivali’nde büyük ödül Altın 
Ayı’yı kazanan Beden ve Ruh, sert olduğu kadar 
da yumuşak, büyülü gerçeklik esintileri taşıyan 
bir aşk hikâyesi anlatıyor. Usta Macar yönetmen 
Ildiko Enyedi’nin 18 yıl aradan sonra çektiği ilk 
film Budapeşte’de bir mezbahada geçiyor. Öğlen 
yemeklerini bile ciddiyetini bozmadan tek başına 
yiyen hastalıklı derecede asosyal Maria, kendi gibi 
sessiz ve içine kapanık müdürü Endre ile yakınlaşır. 
Tesadüfen, geceleri aynı rüyaları gördüklerini fark 
ettiklerinde önce bu durumdan sıkılıp korkarlar, 
ama sonrasında rüyalarındaki birlikteliği gerçek 
hayata taşımaya çalışırlar.

 ▪ Winning the Golden Bear as the grand prize of 
the Berlin Film Festival, On Body and Soul tells a 
heart-warming love story with elements of magical 
realism. Hungarian director Ildiko Enyedi’s first 
feature following an 18-year hiatus, the film is 
set in a Budapest slaughterhouse. Strict, and 
asocial, Maria even has her lunches by herself at 
work. She gets close to her similarly quiet and 
introverted boss Endre, and by pure chance, the 
two discover that they have the same dreams 
at night. They are puzzled, incredulous, a bit 
frightened, but then, they try to stand together in 
real life as in their dreams.
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YARALI KALPLER
INIMI CICATRIZATE
SCARRED HEARTS

a 5 Ça. We. 16.00 | r5 7 Cu. Fr. 21.30 | c3 10 Pt. Mo. 16.00 | k 13 Pe. Th. 16.00

ROMANYA, ALMANYA ROMANIA, GERMANY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 141’ | Romence; Türkçe, İngilizce altyazılı Romanian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Radu Jude

Senaryo Screenplay: Radu Jude Özgün Yapıt Original Work: Max Blecher Görüntü Yön. Director of Photography: 

Marius Panduru Kurgu Editing: Catalin Cristutiu Oyuncular Cast: Lucian Teodor Rus, Ivana Mladenovic, Ilinca Harnut, 

Bogdan Cotlet, Marian Olteanu Yapımcı Producer: Ada Solomon Yapım Production Co.: Hi Film Productions Dünya 

Hakları World Sales: Beta Cinema

2016 mar del plata En İyi Yönetmen Best Director |  2016 locarno Don Quixote Ödülü, Jüri Özel Ödülü Don 

Quixote Award, Special Jury Prize |  2016 hayfa haıfa Mansiyon Special Mention |  2016 hamburg Yapımcılar 

Ödülü Producers Award

 ▪ Aferim!’le Romen Yeni Dalgası’nın farklı bir 
sesine dönüşen Radu Jude, Yaralı Kalpler’le özgün, 
entelektüel ve sıcak bir filme imzasını atıyor. 
1937’de kemik veremi hastalarının bulunduğu 
bir sanatoryumda geçen film, Romen yazar Max 
Blecher’ın otobiyografik romanından sinemaya 
uyarlanmış. Film, büyük acılar çeken hastaların 
sanatoryumdaki aile bağlarını, ilişkilerini, özellikle 
de yaşamın ne kadar güçlü olduğunu ana 
kahramanımız Emanuel’in rehberliğinde gösteriyor. 
35mm ve ağırlıklı olarak statik kamerayla çalışan 
Jude, melankoliden yaşama sevincine uzanan 
duyguları yakalarken mizahtan da yararlanıyor.

 ▪ From Radu Jude, who turned into a unique 
voice in the Romanian New Wave with his film 
Aferim!, comes an original, intellectual and 
warm film adapted from Romanian author 
Max Blecher’s autobiographical novel set in a 
sanatorium in 1937. In the guidance of the main 
character Emanuel, the film shows us the family 
ties and relations of the greatly suffering patients, 
and how potent life is despite its tribulations. 
Jude, who usually works with a static camera 
and 35mm film, captures emotions ranging from 
melancholy to joy of life by employing humor.
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DEĞİŞİM
SAMEBLOD
SAMI BLOOD

c3 11 Sa. Tu. 13.30 | k 14 Cu. Fr. 16.00 | b 15 Ct. Sa. 11.00

İSVEÇ, NORVEÇ SWEDEN, NORWAY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 110’ | Sami; Türkçe, İngilizce altyazılı Sami; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Amanda Kernell

Senaryo Screenplay: Amanda Kernell Görüntü Yön. Director of Photography: Sophia Olsson, Petrus Sjövik Kurgu 

Editing: Anders Skov Oyuncular Cast: Lene Cecilia Sparrok, Mia Sparrok, Maj Doris Rimpi, Olle Sarri Yapımcı Producer: 

Lars G. Lindström Yapım Production Co.: Nordisk Film Production Sverige AB Dünya Hakları World Sales: LevelK 

Türkiye Hakları Turkish Rights: Sinema TV

2017 göteborg En İyi Nordik Film Best Nordic Film |  2016 venedik venıce days Avrupa Yapımı En İyi Film, 

FEDEORA En İyi İlk Yönetmen Europa Cinemas Label, FEDEORA Best Debut Director |  2016 tokyo Jüri Özel 

Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Special Jury Prize, Best Actress (L. Sparrok) |  2016 selanik thessalonıkı İnsani 

Değerler Ödülü Human Values Award

 ▪ Amanda Kernell’in ilk filmi Değişim, dünyanın 
dışa en kapalı ve izole toplumlarından 
İskandinavyalı Sami kavmine mensup bir kızın 
kendi kültüründen kopma hikâyesini anlatıyor. 
1930’ların ırkçılığı, 14 yaşındaki Elle Marja’yı yatılı 
okulda vurur. Farklı bir hayatın hayalini kurmaya 
başlayan Elle, amacına ulaşmak için başka biri 
olmak, hem ailesi hem de öz kültürüyle bağını 
el yordamıyla koparmak zorundadır. Değişim 
soğukkanlı anlatımı ve Elle’yi canlandıran Hanna 
Alström’ün müthiş performansıyla büyüleyen bir 
dram.

 ▪ Amanda Kernell’s debut feature tells the story 
of the cultural breaking-away of a girl from the 
Scandinavian Sami nation, one of the most self-
enclosed and isolated societies in the world. Elle-
Marja is a 14 year-old Sami girl. The racism of the 
1930s hits her at her boarding school. She starts to 
dream of a different life and in order to reach her 
dream she must sever ties with both her family 
and her culture. Sami Blood fascinates with its 
detached narrative and the stunning performance 
of Hanna Alström as Elle-Marja.
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PORTO

k 11 Sa. Tu. 13.30 | c7 12 Ça. We. 19.00 | r5 13 Pe. Th. 11.00

PORTEKİZ, FRANSA, ABD, POLONYA PORTUGAL, FRANCE, USA, POLAND 

2016 | DCP | Renkli Colour | 75’ | İngilizce, Fransızca, Portekizce; Türkçe, İngilizce altyazılı English, French, Portugese; 

Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Gabe Klinger

Senaryo Screenplay: Gabe Klinger, Larry Gross Görüntü Yön. Director of Photography: Wyatt Garfield Kurgu Editing: 

Gabe Klinger Müzik Music: Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou Oyuncular Cast: Lucie Lucas, Anton Yelchin, Paulo 

Calatré, Françoise Lebrun Yapımcı Producer: Rodrigo Areias, Sonia Buchman, Gabe Klinger, Nicolas R. de la Mothe, 

Todd Remis, Julie r. Snyder Yapım Production Co.: Bando à Parte, Gladys Glover, Double Play Films, Madants Dünya 

Hakları World Sales: New Europe Film Sales

 ▪ Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden genç 
oyuncu Anton Yelchin’in rol aldığı son filmlerden 
Porto, adını aldığı Portekiz kentinde geçen tutkulu 
bir “ilk görüşte aşk” hikâyesi. Amerikalı Jake ile 
Fransız öğrenci Mati, birkaç tesadüfi karşılaşmanın 
arkasından bir gece beraber olurlar. Yaşadıkları 
beklenmedik, olabildiğince hür ve sarsıcı deneyim, 
yıllar sonra bile hatıralarında yer tutar. Brezilya 
doğumlu Amerikalı yönetmen Gabe Klinger, 
35mm, 16mm ve Super8 film formatlarını bir 
arada kullanarak geri dönüşlerle Jake ile Mati’nin 
deneyimlerini izleyiciye aktarıyor.

 ▪ One of the final films young actor Anton 
Yelchin was featured in before he tragically 
passed away last year, Porto is a passionate “love 
at first sight” story set in the titular Portuguese 
town. After a few random encounters, American 
Jake and French student Mati sleep together one 
night. The unexpected and profoundly liberating 
experience stays in their memory even after years. 
Brazilian-born American director Gabe Klinger 
utilizes 35mm, 16mm, and Super 8 formats as he 
portrays Jake and Mati’s experiences in flashbacks.
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GECE HAYATI
NOCNO ZIVLJENJE
NIGHTLIFE

c3 5 Ça. We. 13.30 | b 7 Cu. Fr. 16.00 | r5 9 Pz. Su. 21.30

SLOVENYA, MAKEDONYA, BOSNA-HERSEK SLOVENIA, MACEDONIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 85’ | Slovence; Türkçe, İngilizce altyazılı Slovenian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Damjan Kozole

Senaryo Screenplay: Damjan Kozole, Ognjen Svilicic Görüntü Yön. Director of Photography: Miladin Colakovic Kurgu 

Editing: Jurij Moskon, Ivo Trajkov Müzik Music: Kostov, Silence Oyuncular Cast: Pia Zemljic, Jernej Sugman, Marko 

Mandic, Peter Musevski, Petre Arsovski Yapımcı Producer: Danijel Hocevar Yapım Production Co.: Vertigo Dünya 

Hakları World Sales: Vertigo

2016 karlovy vary En İyi Yönetmen Best Director |  2016 sloven film festivali festıval of slovenıan fılm En İyi 

Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yapım Tasarımı Best Direction, Best Actress  

(P. Zemljic), Best Supporting Actor, Best Production Design

 ▪ Gece Hayatı izleyiciyi Slovenya’nın kirli siyasi 
oyunlar ve yolsuzlukla lekeli karanlık yüzüyle 
tanıştırıyor. Ünlü bir avukat olan Milan tartışmalı 
bir davayı yeni kazanmıştır. Etik tartışmalar bir 
yana, kazanılan bu zafer ona ve ailesine huzur 
getirmez. Bir gün Milan, yol kenarında çırılçıplak ve 
yaralı bir hâlde bulunur. Söz konusu dava nedeniyle 
medyanın gözleri üzerlerindeyken, bu durum 
işleri iyice karıştıracaktır. Tek bir gecede geçen ve 
başkarakterinin âdeta zamana karşı yarıştığı bu 
polisiye dram gerçek bir olaydan esinleniyor.

 ▪ Nightlife brings to the screen the dark side 
of Slovenia brewing with dirty politics and 
corruption. High-profile attorney Milan has 
recently won a controversial case. Ethical 
discussions aside, this victory doesn’t bring peace 
to him and his family. When Milan is found 
bare-naked and injured on a roadside, things get 
tangled at a time of heightened media attention 
on the family over the highly publicised case. 
Taking place during the course of a night when 
the protagonist is running against time, this crime 
thriller is inspired by true events.

DAĞLARIN TEPELERİN ARDINDA
ME’EVER LAHARIM VEHAGVAOT
BEYOND THE MOUNTAINS AND HILLS

a 6 Pe. Th. 16.00 | r1 8 Ct. Sa. 11.00 | c3 13 Pe. Th. 13.30

İSRAİL, ALMANYA, BELÇİKA ISRAEL, GERMANY, BELGIUM 

2016 | DCP | Renkli Colour | 90’ | İbranice; Türkçe, İngilizce altyazılı Hebrew; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Eran Kolirin

Senaryo Screenplay: Eran Kolirin Görüntü Yön. Director of Photography: Shaai Goldman Kurgu Editing: Arik Lahav-

Leibovich Müzik Music: Asher Goldschmidt Oyuncular Cast: Alon Pdut, Mili Eshet, Shiree Nadav-Naor, Noam İmber, 

Yoav Rothman Yapımcı Producer: Eilon Ratzkovsky, Yochanan Kredo, Yossi Uzrad, Lisa Shiloach Uzrad, Guy Jacoel 

Yapım Production Co.: July August Productions, Entre Chien Et Loup, Match Factory Productions Dünya Hakları World 

Sales: The Match Factory

2016 kudüs jerusalem En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (S. Nadav-Naor)

 ▪ Greenbaum ailesi görünüşte sorunsuz bir 
hayat sürdürmektedir. Ne var ki, baba David’in 27 
yıl hizmet verdiği İsrail ordusundan ayrılıp sivil 
hayata dönüşüyle birlikte ailenin tüm bireylerine ve 
aslında topluma sızmış olan huzursuzluk, kendini 
gösterecektir. Eran Kolirin, üçüncü filminde devleti, 
yozlaşmaya yüz tutmuş aile mefhumu üzerinden 
tartışmaya açıyor. Cannes’da Belirli Bir Bakış 
bölümünde dünya prömiyerini yapan Dağların 
Tepelerin Ardında, nedensiz ve isimsiz bir suçluluk 
duygusunun en iyi yansıtıldığı filmlerden.

 ▪ The Greenbaum family is seemingly perfect. 
When David returns home after serving 27 years 
in the Israeli army, the distress and unnerve 
instilled both in his family and the society 
itself will surface and seep. In his third feature, 
Eran Kolirin scrutinizes the state through the 
degenerated notion of family. Premiered at Un 
Certain Regard section of the Cannes, Beyond 
the Mountains and Hills is a prime example 
of outspoken cinema where a nameless and 
undistinguished sense of guilt is elaborated.
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KESİŞEN HAYATLAR
RÉPARER LES VIVANTS
HEAL THE LIVING

k 5 Ça. We. 19.00 | a 6 Pe. Th. 11.00 | c3 7 Cu. Fr. 21.30 | r5 8 Ct. Sa. 19.00

FRANSA, BELÇİKA FRANCE, BELGIUM 

2016 | DCP | Renkli Colour | 104’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Katell Quillévéré

Senaryo Screenplay: Katell Quillévéré, Gilles Taurand Özgün Yapıt Original Work: Maylis de Kerangal Görüntü Yön. 

Director of Photography: Tom Harari Kurgu Editing: Thomas Marchand Müzik Music: Alexandre Desplat Oyuncular 

Cast: Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners, Kool Shen, Monia Chokri, Alice Taglioni, Karim 

Leklou, Alice de Lencquesaing Yapımcı Producer: David Thion, Justin Taurand, Philippe Martin Yapım Production Co.: 

Les Films du Bélier, Les Films Pélleas Dünya Hakları World Sales: Films Distribution Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir 

Film

 ▪ 2013 yapımı Suzanne ile dünya çapında övgü 
toplayan genç yönetmen Katell Quillevere’in, 
Fransa’nın tanınmış oyuncularını bir araya getiren 
üçüncü filmi, Maylis de Kerangal’in çoksatar 
romanının sinema uyarlaması. Birbirine bağlanan 
üç hikâyede yönetmen ilk olarak kaza geçiren genç 
bir sörfçüye, gencin hastanedeki anne-babasına 
ve son olarak da hayatta kalmak için kalp nakline 
ihtiyaç duyan bir anneye odaklanıyor. Venedik Film 
Festivali’nin Ufuklar bölümünde dünya prömiyerini 
yapan film yaşamın belirsizliği, beden ve tesadüfleri 
son derece dokunaklı ve hümanist bir gözle ele 
alıyor.

 ▪ The third film by Katell Quillevere, who 
garnered worldwide praise with 2013’s Suzanne, is 
an adaptation of Maylis de Kerangal’s bestselling 
novel and brings together a cast of most celebrated 
French actors. In three interconnected stories, 
the director focuses on a young surfer in a coma, 
his parents who are waiting at the hospital, and 
a mother who is on the waiting list for a heart 
transplant. Premiered at the Horizons section of 
the Venice Film Festival, the film compassionately 
and touchingly handles its theme of uncertainty of 
life, physical body, and coincidences.

ANA, SEVGİLİM
ANA, MON AMOUR

k 9 Pz. Su. 19.00 | c7 10 Pt. Mo. 11.00 | r1 13 Pe. Th. 13.30 | a 15 Ct. Sa. 21.30

ROMANYA, ALMANYA, FRANSA ROMANIA, GERMANY, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 127’ | Romence, Rusça; Türkçe, İngilizce altyazılı Romanian, Russian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Cãlin Peter Netzer

Senaryo Screenplay: Calin Peter Netzer, Cezar Paul Badescu, Iulia Lumânare Görüntü Yön. Director of Photography: 

Andrei Butica Kurgu Editing: Dana Bunescu Oyuncular Cast: Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, Carmen Tanase, 

Vasile Muraru, Tania Popa, Igor Caras Romanov, Adrian Titieni Yapımcı Producer: Calin Peter Netzer, Oana Iancu Yapım 

Production Co.: Parada Film Dünya Hakları World Sales: Beta Film Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

2017 berlin Sanatsal Katkı Ödülü (Kurgu) Artistic Contribution Award (Editing)

 ▪ Ana, Sevgilim, festivalde de gösterilen Çocuk 
Pozu’yla 2013’te Altın Ayı kazanan Romen 
yönetmen Calin Peter Netzer’den bir kara sevda 
filmi. Üniversite yıllarında tanışan Ana ve Toma 
birbirlerine âşık olur. İlişkileri derinleştikçe, Ana 
ile ona psikolojik sorunlarında destek olmaya 
çalışan Toma’nın birliktelikleri bir bağımlılığa 
dönüşür. Bu sorunlu ilişkiyi psikanalize geniş yer 
açan bir senaryo, dinamik el kamerası ve doğal 
oyunculuklarla aktaran Netzer, Romen sinemasının 
genç kuşağının parlak isimleri arasındaki yerini 
pekiştiriyor.

 ▪ Ana, Mon Amour by Romanian director Calin 
Peter Netzer, who won 2013 Berlinale’s Golden 
Bear for Child’s Pose, is a dark romantic drama. 
Ana and Toma meet and fall in love during their 
college years. Their relationship grows into an 
addiction as Toma supports Ana through her 
psychological problems. Netzer dramatises 
this relationship utilising a dynamic hand-held 
camera, employing naturalistic acting, and a script 
that gives plenty of room to psychoanalysis, and 
reinforces his place amongst the brightest names 
in the young generation of Romanian cinema.
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ŞAFAK SÖKMEDEN
VOR DER MORGENRÖTE
STEFAN ZWEIG, FAREWELL TO EUROPE

b 5 Ça. We. 13.30 | c7 7 Cu. Fr. 11.00 | r5 12 Ça. We. 19.00

ALMANYA, AVUSTURYA, FRANSA GERMANY, AUSTRIA, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 106’ | Almanca, İngilizce, Portekizce, Fransızca, İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı 

German, English, Portuguese, French, Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Maria Schrader

Senaryo Screenplay: Maria Schrader, Jan Schomburg Görüntü Yön. Director of Photography: Wolfgang Thaler Kurgu 

Editing: Hansjörg Weissbrich Müzik Music: Tobias Wagner Oyuncular Cast: Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne 

Schwarz, Matthias Brandt, Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki, Vincent Nemeth Yapımcı Producer: Stefan Arndt, Danny 

Krausz, Denis Poncet Yapım Production Co.: X Filme Creative Pool, Idéale Audience, Maha Productions, Dor Film, 

Cinemate Dünya Hakları World Sales: Films Distribution

 ▪ Şafak Sökmeden Nazi baskısından kaçan Stefan 
Zweig’in Buenos Aires, New York ve Brezilya 
arasında geçen sürgün yıllarını anlatıyor. Film, 
Avusturyalı Yahudi bir aydın olan Zweig ve eşinin 
sürgünde geçen 15 yılına, birlikte intihar ettikleri 
1942’ye dek süren sonu gelmeyen yolculuklarına ve 
yazarın “Yeni Dünya”da kendine bir yuva bulmaya 
çalışırken, Nazi Almanya’sındaki gelişmeler 
karşısındaki felsefi duruşuna odaklanıyor. 
Avusturya’nın Oscar adayı olan Şafak Sökmeden, 
Aimée ve Jaguar ile tanınan Alman oyuncu Maria 
Schrader’in yönettiği ikinci film.

 ▪ Farewell to Europe charts the years of exile in 
the life of Stefan Zweig, between Buenos Aires, 
New York and Brazil, following his self-imposed 
exile from the Nazi regime. The film concentrates 
on 15 years of Zweigs’ exile, constant travels 
until 1942 when the couple took their own lives, 
and the writer’s struggles as an Austrian Jewish 
intellectual to find the right stance towards 
the events in Nazi Germany while searching 
for a home in the new world. Austria’s official 
submission for the Oscars, Farewell to Europe 
is celebrated German actress of Aimée & Jaguar 
fame, Maria Schrader’s second feature.

KURTLA KUZU
WOLF AND SHEEP

i 12 Ça. We. 11.00 | c3 13 Pe. Th. 19.00 | c3 14 Cu. Fr. 11.00

DANİMARKA, FRANSA, İSVEÇ, AFGANİSTAN DENMARK, FRANCE, SWEDEN, AFGHANISTAN 

2016 | DCP | Renkli Colour | 86’ | Dari; Türkçe, İngilizce altyazılı Dari; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Shahrbanoo Sadat

Senaryo Screenplay: Shahrbanoo Sadat Görüntü Yön. Director of Photography: Virginie Surdej Kurgu Editing: 

Alexandra Strauss Oyuncular Cast: Sediqa Rasuli, Qodratollah Qadiri, Amina Musavi, Sahar Karimi Yapımcı Producer: 

Katja Adomeit Yapım Production Co.: Adomeit Film, La Fabrica Nocturna Productions, Wolf Pictures, Zentropa Sweden 

Dünya Hakları World Sales: Alpha Violet

2016 cannes Sanat Sinema Ödülü (Yönetmenlerin On Beş Günü En İyi Film) Art Cinema Award (Directors Fortnight 

Best Film)

 ▪ Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nin 
Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan 
Kurtla Kuzu, folklorik bir doküdrama, etnografya ile 
ilgilenen bir ilk film. Afgan yönetmen Sadat, Batı’da 
her daim şiddet terminolojisi ile özdeşleştirilen 
memleketine, önyargıya dair bütün kavramları 
filtreleyerek odaklanıyor. Bu nedenle bu filmde 
başrolde IŞİD, silahlar ya da bombalar yok; ancak 
keçiler, çocuklar, çobanlar, gelenek ve bu dağlarda 
alınan taze bir nefes var. Kurtla Kuzu gözlerden ırak 
bir köydeki yaşamı merkezine alırken, ölümden 
ziyade yaşamla ilgileniyor.

 ▪ Wolf and Sheep, which premiered at Director’s 
Fortnight section of the Cannes Film Festival and 
received the top prize, is a folkloric docu-drama; a 
first feature concerned with ethnography. Afghan 
director Shahrbanoo Sadat focuses on life in 
her homeland, which is always equated with the 
terminology of violence by the West, by filtering 
out every prejudiced notion. Therefore, this film is 
populated by children, shepherds, goats, tradition 
and fresh mountain air instead of ISIS, guns 
or bombs. Wolf and Sheep is concerned with life 
rather than death as it centers on life in a remote 
village.
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FIXER
FIXEUR
THE FIXER

i 12 Ça. We. 16.00 | r5 13 Pe. Th. 19.00 | k 14 Cu. Fr. 11.00

ROMANYA, FRANSA ROMANIA, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 98’ | Romence; Türkçe, İngilizce altyazılı Romanian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Adrian Sitaru

Senaryo Screenplay: Claudia Silisteanu, Adrian Silisteanu Görüntü Yön. Director of Photography: Adrian Silisteanu 

Kurgu Editing: Mircea Olteanu Oyuncular Cast: Tudor Aaron Istodor, Mehdi Nebbou, Nicolas Wanczycki, Diana 

Spatarescu Yapımcı Producer: Anamaria Antoci, Adrian Silisteanu, Jean Des Forêts Yapım Production Co.: 4 Proof Film, 

Romanian National Film Center Dünya Hakları World Sales: MPM Film

2016 les arcs En İyi Erkek Oyuncu, Mansiyon Best Actor (T. Istodor), Special Mention

 ▪ Romen Yeni Dalgası yönetmenlerinden Adrian 
Sitaru’nun kamerasında bu kez bir cinsel istismar 
davasını araştırmak üzere yola koyulan gazeteciler 
var. Fransa’dan sınır dışı edilen genç bir hayat 
kadınına ulaşmaya çabalayan bu gazeteciler 
olayın etrafındaki sır perdesini aralayarak kurbana 
yardımcı olmak mı istiyorlar yoksa kariyerlerine 
bir gazetecilik başarısı eklemek mi, orası meçhul. 
Sitaru, bu soruyu sorarak gazetecileri bir etik 
sınavından geçirirken, gazete manşetlerinin arka 
planına ışık tutmaya çabalıyor.

 ▪ Adrian Sitaru, who forges ahead more quietly 
and deeply than his contemporaries, takes another 
solid step with The Fixer. At the center of the 
film are journalists who are trying to reach an 
underage girl forced into sex labour in France 
after being abducted in her native Romania. 
However, it is unclear whether these journalists 
want to help the victim by unveiling the mystery 
behind the sex-trafficking ring or advancing their 
careers by scoring an exclusive interview. Sitaru 
tries to shine a light on the backdrop of headlines 
as he subjects journalists to a test of ethics.

14. LOUIS’NİN ÖLÜMÜ
LA MORT DE LOUIS XIV
THE DEATH OF LOUIS XIV

b 5 Ça. We. 11.00 | c7 9 Pz. Su. 11.00 | r5 14 Cu. Fr. 19.00

PORTEKİZ, FRANSA, İSPANYA PORTUGAL, FRANCE, SPAIN 

2016 | DCP | Renkli Colour | 115’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Albert Serra

Senaryo Screenplay: Albert Serra, Thierry Lounas Görüntü Yön. Director of Photography: Jonathan Ricquebourg Kurgu 

Editing: Ariadna Ribas, Artur Tort, Albert Serra Müzik Music: Marc Verdaguer Oyuncular Cast: Jean-Pierre Léaud, 

Patrick D’Assumçao, Marc Susini, Irène Silvagni, Bernard Belin, Jacques Henric, Vicenç Altaió Yapımcı Producer: 

Thierry Lounas, Joaquim Sapinho, Claire Bonnefoy, Montse Triola Yapım Production Co.: Capricci Production, Rosa 

Filmes, Bobi Lux, Andergraun Films Dünya Hakları World Sales: Capricci Films

2016 lumıère ödülleri awards En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetimi Jean Vigo Ödülü Best Actor, Best 

Cinematography, Jean Vigo Prize |  2016 kudüs jerusalem En İyi Uluslararası Film Best International Feature

 ▪ Sinema tarihinin efsane oyuncularından 
Jean-Pierre Léaud, kariyerinin en büyüleyici 
performanslarından birisiyle karşımızda. Fransa, 
hatta tüm Avrupa tarihinin en güçlü krallarından 
birisi olan, tam 72 yıl hükümdarlık yapmış, 
meşhur “Devlet benim” sözünün sahibi ve mutlak 
monarşinin simge ismi 14. Louis’nin son günlerini 
izliyoruz bu sıradışı dönem filminde. Özellikle 
Léaud’nun performansıyla övgü toplayan bu göz 
alıcı film Sight & Sound dergisince 2016’nın en 
iyi 10 filminden birisi olarak seçilmişti. Katalan 
yönetmen Albert Serra’nın benzer temalar etrafında 
şekillenen bir önceki filmi Ölümümün Hikâyesi’ni 
de yine festivalde izlemiştik.

 ▪ Legendary actor Jean-Pierre Léaud presents us 
with one of the most enchanting performances of 
his career in this extraordinary period film which 
depicts the finals days of the iconic figure of 
absolute monarchy, Louis XIV, who was one of the 
most powerful monarchs of Europe and who had 
famously said “I am the state.” Praised especially 
for the performance of Léaud, this outstanding 
film was selected as one of the 10 best films of 
2016. Catalan director Albert Serra’s earlier film 
The Story of My Death which revolved around 
similar themes had screened at the festival.
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YAŞAMAK VE DİĞER ŞEYLER
VIVIR Y OTRAS FICCIONES
LIVING AND OTHER FICTIONS

r5 5 Ça. We. 21.30 | b 12 Ça. We. 19.00 | k 13 Pe. Th. 13.30

İSPANYA SPAIN 

2016 | DCP | Renkli Colour | 81’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spain; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Jo Sol

Senaryo Screenplay: Jo Sol Görüntü Yön. Director of Photography: Jordi Solé, Afra Rigamonti Kurgu Editing: Afra 

Rigamonti Müzik Music: Niño de Elche Oyuncular Cast: Pepe Rovira, Antonio Centeno, Arántzazu Ruiz, Ann Perelló 

Yapımcı Producer: Jo Sol, Lluís Miñarro Yapım Production Co.: Shaktimetta Produccions Dünya Hakları World Sales: 

Eddie Saeta S.A.

 ▪ Yönetmen Jo Sol’un “normallik duvarında 
bir çatlak” diye tanımladığı Yaşamak ve Diğer 
Şeyler’ın kahramanları, toplumun bir şekilde 
dışladığı iki adam: Ruh hastalıkları hastanesinden 
henüz taburcu olan Pepe ile tekerlekli sandalyeye 
mahkûm yazar Antonio. Hayata karşı siyasal bir 
aktivizm idealiyle yola çıkan Antonio, kendi gibi 
bedensel engelli arkadaşlarını evinde “cinsel 
asistan”larla buluşturmaya başlayınca iki adamın 
dostluğu sarsılmaya başlar. Taksi Hırsızı filminin 
gösterildiği 2006’da festivale konuk olan Jo Sol’un 
beden politikaları, “normallik”, emek ve cinsellik 
gibi birçok kavramı sorgulayan son filmi, belgeselci 
bir gerçekçiliğe sahip, sıradışı bir zihin egzersizi.

 ▪ Described by director Jo Sol as “a crack on 
the wall of normality” Living and Other Fictions 
features two outcasts as protagonists: Pepe, a 
recently discharged mental health patient, and 
Antonio, a wheelchair-bound writer. When 
political activist Antonio starts setting up his 
disabled friends with “sexual assistants” at his 
own house, the friendship between the two men 
begins to deteriorate. In his latest docu-realist 
mind exercise of a film, Jo Sol, who was a guest 
of the Festival in 2006 with The Taxi Thief, 
questions various concepts such as body politics, 
“normality”, labor, and sexuality.

KUNDAKÇI
PYROMANEN
PYROMANIAC

c3 5 Ça. We. 19.00 | r1 6 Pe. Th. 11.00 | k 15 Ct. Sa. 21.30

NORVEÇ NORWAY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 96’ | Norveççe; Türkçe, İngilizce altyazılı Norwegian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Erik Skjoldbjærg

Senaryo Screenplay: Bjørn Olaf Johannessen Özgün Yapıt Original Work: Gaute Heivoll Görüntü Yön. Director of 

Photography: Gösta Reiland Kurgu Editing: Sverrir Kristjansson Müzik Music: Gaute Tønder, Maja Ratkje Oyuncular 

Cast: Trond Hjort Nilsen, Per Frisch, Liv Bernhoft Osa, Henrik Rafaelsen, Agnes Kittelsen, Gerdi Schjelderup, Oddgeir 

Thune Yapımcı Producer: Edward A. Dreyer, Aage Aaberge Yapım Production Co.: Glør Film AS Dünya Hakları World 

Sales: TrustNordisk ApS Türkiye Hakları Turkish Rights: Sinema TV

2016 riga Mansiyon Honorable Mention |  2016 les arcs En İyi Görüntü Best Cinematography

 ▪ 80’li yılların başları... 19 yaşındaki Dag, bir 
yıllık askerliğin ardından köyüne, kendisini 
büyük bir heyecanla bekleyen ailesinin yanına 
geri döner. Babası Ingemann, köyün gönüllü 
itfaiye teşkilatında şeftir. Köyde hiç kimsenin 
farkında olmadığı şey Dag’ın, babasının 
mesleğiyle tezat bir yaşam sürmesidir: Dag bir 
kundakçıdır; köy sakinleri büyük bir tehlikeyle 
karşı karşıyadır ve ellerinde bu tehlikeyi bertaraf 
etmelerine yardımcı olacak hiçbir ipucu yoktur. 
1997 yılında Insomnia / Uykusuz ile uluslararası 
başarı kazanan Erik Skjoldbjærg karanlık Kuzey 
masalları anlatmaya devam ediyor.

 ▪ The early 80s… After serving for a year in the 
military, 19 year-old Dag returns to his family that 
eagerly waits for him in his village. His father 
Ingemann is the chief of the voluntary fire squad. 
What nobody knows in the village is Dag is the 
anti-thesis of his father: he is an arsonist. The 
residents have no clue about the grave danger 
that awaits them. Erik Skjoldbjærg, who came to 
international prominence with Insomnia (1997) 
continues to tell dark Northern tales.
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KENDİN VE SEN
DANGSINJASINGWA DANGSINUI GEOT
YOURSELF AND YOURS

r1 5 Ça. We. 13.30 | c3 6 Pe. Th. 16.00 | a 9 Pz. Su. 16.00

GÜNEY KORE SOUTH KOREA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 86’ | Korece; Türkçe, İngilizce altyazılı Korean; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Hong Sang-soo

Senaryo Screenplay: Hong Sang-soo Görüntü Yön. Director of Photography: Park Hongyeol Kurgu Editing: Hahm 

Sungwon Müzik Music: Dalpalan Oyuncular Cast: Kim Joo-Hyuk, Lee Yoo-Young, Kim Eui-Sung, Kwon Hae-Hyo, Yu 

Jun-Sang Yapımcı Producer: Hong Sang-soo Yapım Production Co.: Jeonwonsa Film Co. Dünya Hakları World Sales: 

Finecut

2016 san sebastian En İyi Yönetmen Best Director

 ▪ İlişkileri mercek altına aldığı zekâ dolu 
komedileriyle festival izleyicilerinin kalbinde özel 
bir yer edinen Koreli usta sinemacı Hong Sang-soo, 
bu kez kimliğin belirsizliğini kurcalıyor. Ressam 
Youngsoo ile kız arkadaşı Minjung, kavga edip 
ayrılırlar. Ardından Minjung’a çok benzeyen, ama o 
olmadığını söyleyen bir kadın, başka erkeklerle flört 
edip karmaşa yaratmaya başlar. Hong Sang-soo, 
Luis Buñuel’in Arzunun Şu Karanlık Nesnesi’nden 
yola çıkan filminde, karşımızdakini gerçekten 
tanımanın imkânsızlığını ve erkeklerin kadınlara 
biçtikleri rolleri eğlenceli ve yoruma açık bir mizah 
yaklaşımıyla aktarıyor.

 ▪ Finding himself a special place in the hearts of 
festival audiences through his smart comedies 
that examine relationships, master Korean 
director Hong Sang-soo probes the ambiguity of 
identity this time around. Painter Youngsoo and 
his girlfriend Minjung break up following an 
argument. Soon after, a woman who uncannily 
resembles Minjung but claims that she’s someone 
else starts flirting with several men, and stirs 
things up. Inspired by Buñuel’s That Obscure 
Object of Desire, Hong Sang-soo humorously 
conveys the difficulty of knowing someone truly 
and pokes fun at the roles men cast for women.

GECE SAHİLDE TEK BAŞINA
BAMUI HAEBYUN-EOSEO HONJA
ON THE BEACH AT NIGHT ALONE

c7 5 Ça. We. 13.30 | i 8 Ct. Sa. 19.00 | r1 11 Sa. Tu. 13.30

GÜNEY KORE SOUTH KOREA 

2017 | DCP | Renkli Colour | 101’ | Korece, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Korean, English; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Hong Sang-soo

Senaryo Screenplay: Hong Sang-soo Görüntü Yön. Director of Photography: Kim Hyungkoo, Park Hongyeol Kurgu 

Editing: Hahm Sungwon Oyuncular Cast: Kim Minhee, Seo Younghwa, Jung Jaeyoung, Moon Sungkeun, Kwon Haehyo, 

Song Seonmi, Ahn Jaehong, Park Yeaju Yapımcı Producer: Hong Sang-soo Yapım Production Co.: Jeonwonsa Film Co. 

Dünya Hakları World Sales: Finecut

2017 berlin En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (Kim Min-hee)

 ▪ Güney Kore sinemasının auteur 
yönetmenlerinden Hong Sang-soo, bu yılki festival 
programında yer alan ikinci filminde sadelikten 
güç alan bir derinliğe ulaşıyor. Otobiyografik öğeler 
taşıyan filmde, evli bir yönetmenle bir aşk ilişkisi 
yaşamış ünlü kadın oyuncu Young-hee yalnızlığını 
iki sahil kentinde, Hamburg ve Güney Kore’deki 
Gangneung’da atlatmaya çalışıyor. Young-hee’nin 
melankolisini, dürüstlüğünü ve hesaplaşmalarını 
etrafındaki insanlarla konuşmalarıyla yansıtan 
filmde Sang-soo, etkileyici kadın karakterinin 
yanında yer alıyor ve bir kez daha alışıldık erkek 
davranışlarına eleştiri okları yöneltiyor.

 ▪ In his second film at this year’s festival, South 
Korean auteur director Hong Sang-soo finds 
a depth that takes strength from simplicity. In 
the film, which has autobiographical elements, 
celebrated actress Young-hee, who had an extra-
marital affair with a married director, is trying to 
overcome her loneliness in two seaside towns, 
namely Hamburg and Gangnueng in South 
Korea. Sang-soo portrays her melancholy, honesty, 
and conflicts through her conversations with the 
people around her and once again fires arrows 
of criticism to conventional male behavior as he 
clearly sides with his fascinating female character.
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BEN MADAME BOVARY DEĞİLİM
WO BU SHI PAN JIN LIAN
I AM NOT MADAME BOVARY

b 5 Ça. We. 16.00 | r1 7 Cu. Fr. 11.00 | c3 9 Pz. Su. 19.00

ÇİN CHINA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 128’ | Çince; Türkçe, İngilizce altyazılı Mandarin; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Feng Xiaogang

Senaryo Screenplay: Liu Zhenyun Görüntü Yön. Director of Photography: Luo Pan Kurgu Editing: William Chang Suk 

Ping Müzik Music: Du Wei Oyuncular Cast: Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng, Zhang Jiayi, Yu Hewei Yapımcı Producer: 

Hu Xiao Feng Yapım Production Co.: Huayi Brothers Media Corporation, Zhejiang Dongyang Mayla Media Co., Ltd. 

Dünya Hakları World Sales: Wild Bunch Türkiye Hakları Turkish Rights: Sinema TV

2016 san sebastian En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu Best Film, Best Actress |  2016 taypey taıpeı En İyi Yönetmen, 

İzleyicinin Seçimi Best Director, Audience Choice |  2016 toronto FIPRESCI Ödülü Prize

 ▪ Daha iyi bir eve taşınma hayaliyle yapılan sahte 
bir boşanma, kocanın sadakatsizliği ve devlet 
babanın azizliği... Kara mizahıyla tanınan ünlü Çinli 
yönetmen Feng Xiaogang, tarz denemesiyle de öne 
çıkan filminde bir köylü kadınının yıllar boyu süren 
hak ve adalet arayışını anlatıyor. Hem aldatılan 
hem de kocası tarafından suçlanınca derdini 
anlatmak için devasa ülkenin diğer ucuna yolculuk 
etmekten kaçınmayan genç kadın rolünde Çin’in 
megastarı Fan Bingbing var. Fransız burjuvazisinin 
sadakatsizlik simgesine nazire adıyla Ben Madame 
Bovary Değilim, bürokrasi, gelenekler ve sistem 
üzerine özgün bir taşlama.

 ▪ A “fake” divorce intended solely to gain access 
into a better apartment, a husband’s infidelity, 
and the trickery of bureaucracy… Chinese director 
Feng Xiagong, known for his dark humor, tells the 
decade long saga of a peasant woman’s fight for 
justice and presents on exercise in style. China’s 
superstar Fan Bingbing stars as the young woman 
who doesn’t hesitate traveling to the other side of 
the vast country to get justice after being cheated 
on and falsely accused by her husband. The title 
of this satire about bureaucracy, tradition, and the 
system is a nod to the symbol of French bourgeois 
infidelity.

ARDIL GÖRÜNTÜ
POWIDOKI
AFTERIMAGE

a 12 Ça. We. 11.00 | r1 13 Pe. Th. 16.00 | c3 15 Ct. Sa. 19.00

POLONYA POLAND 

2016 | DCP | Renkli Colour | 98’ | Lehçe; Türkçe, İngilizce altyazılı Polish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Andrzej Wajda

Senaryo Screenplay: Andrzej Mularczyk Görüntü Yön. Director of Photography: Pawel Edelman Kurgu Editing: Grazyna 

Gradon Müzik Music: Andrzej Panufnik Oyuncular Cast: Boguslaw Linda, Bronislawa Zamachowska, Zofia Wichlacz, 

Tomasz Wlosok, Paulina Galazka, Mateusz Rusin, Irena Melcer Yapımcı Producer: Michal Kwiecinski Yapım Production 

Co.: Akson Studio, TVP-Telewizja Polska, National Audiovisual Institute (NINA), PISF, Tumult Foundation Dünya 

Hakları World Sales: Akson Studio

2016 polonya polısh fılm festıval Jüri Özel Ödülü Special Jury Prize

 ▪ Polonya’nın Oscar adayı Ardıl Görüntü, komünist 
rejimin toplumsal hafızadan silmeye çalıştığı 
“çağdaş resim sanatının mesihi” Wladyslaw 
Strzeminski’nin hayatından bir kesiti anlatıyor. 
2. Dünya Savaşı sonrasında Strzeminski, 
Komünist Parti baskısına boyun eğmeyi 
reddedince öğrencilerinin desteğine rağmen 
sefalete sürüklenir. Wajda’ya göre Ardıl Görüntü, 
“eğilmeyen, kararlarının arkasında duran, kendini 
tamamen sanata adamış bir adamın portresi.” 
Bu film, 2014 İstanbul Film Festivali Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü sahibi Andrzej Wajda anısına 
gösterilecektir.

 ▪ Afterimage, the Polish entry for the Best Foreign 
Language Oscar, portrays a period from the life of 
Wladyslaw Strzeminski–the “messiah of modern 
painting–whom the communist regime tried 
to erase from the collective memory. Following 
World War II, despite his students’ support, 
Strzeminski succumbs to poverty after refusing 
to yield to the oppression of the Communist 
Party. According to Andrzej Wajda, Afterimage is 
“a portrait of an unbroken man–a man confident 
of decisions he has taken; a man fully dedicated 
to art.” This film will be screened in memoriam 
Andrzej Wajda, recipient of the Festival’s Lifetime 
Achievement Award in 2014.



GENÇ USTALAR

YOUNG MASTERS

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.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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LA SOLEDAD

c3 6 Pe. Th. 21.30 | i 7 Cu. Fr. 11.00 | r5 13 Pe. Th. 13.30

VENEZÜELA VENEZUELA

2016 | DCP | Renkli Colour | 89’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Jorge Thielen Armand

Senaryo Screenplay: Jorge Thielen Armand, Rodrigo Michelangeli Görüntü Yön. Director of Photography: Rodrigo 

Michelangeli Kurgu Editing: Felipe Guerrero Oyuncular Cast: José Dolores López, Marley Alvillares, Adrializ López, 

María Agamez, Jorge Roque Thielen Yapımcı Producer: Adriana Herrera, Rodrigo Michelangeli, Jorge Thielen Armand 

Yapım Production Co.: La Faena, Alfarería Cinematográfi ca Dünya Hakları World Sales: Pascale Ramonda

 ▪ Venezüela’nın başkenti Caracas’ta, sığındıkları 
binanın yakında yıkılacağını öğrenen fakir ve genç 
bir babanın çare arayışlarını, karakterlerin şefkatle 
sarmalandığı, şiirselliğin unutulmadığı, mizahın da 
eksik kalmadığı bir belgesel gerçekliğiyle izliyoruz. 
Peki, umut nedir? Çare yanı başımızda mıdır? 
Venezüelalı yönetmen Jorge Thielen Armand, bu ilk 
uzun metrajlı fi lminde ülkesinin içinde debelendiği 
yıkıcı ekonomik kaosun, ilişkileri ve ahlaki değerleri 
nasıl etkilediğini anlatırken gerçek bir olaydan 
esinlenmiş ve mahallenin gerçek sakinlerine de rol 
vermiş.

 ▪ In La Soledad, the desperation of a poor and 
young father is told with documentary realism and 
a dash of lyricism and humour where characters 
are treated tenderly. The young man learns 
that the building he squats in with his family is 
about to get knocked down. What is hope? Is the 
solution right in front of us? Inspired by true 
events, Venezuelan director Jorge Thielen Armand 
casts local residents in his first feature film as he 
portrays how the destructive economic chaos in 
his country affects relationships and moral values.

KAHVE VE SİNEMA KEYFİNİ BİRLEŞTİREN 
NESCAFÉ GOLD, GENÇ YETENEKLERİ 

SİNEMA İLE BULUŞTURMAKTAN GURUR DUYAR.

İstanbul Film Festivali 
“GENÇ USTALAR”

Tema Sponsoru

SİNEMA İLE BULUŞTURMAKTAN GURUR DUYAR.

NESCAFÉ Gold ile

HER YENİ FİNCANDA
YENİ  B İR BAKIŞ . . .
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ELMAS ADASI
DIAMOND ISLAND

i 5 Ça. We. 11.00 | c3 7 Cu. Fr. 16.00 | c3 9 Pz. Su. 11.00

KAMBOÇYA, FRANSA, ALMANYA, TAYLAND, KATAR CAMBODIA, FRANCE, GERMANY, THAILAND, QATAR 

2016 | DCP | Renkli Colour | 101’ | Khmerce; Türkçe, İngilizce altyazılı Khmer; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Davy Chou

Senaryo Screenplay: Davy Chou, Claire Maugendre Görüntü Yön. Director of Photography: Thomas Favel Kurgu 

Editing: Laurent Leveneur Müzik Music: Jérémie Arcache, Christophe Musset Oyuncular Cast: Sobon Nuon, Cheanick 

Nov, Madeza Chhem, Mean Korn, Samnang Nut, Sophyna Meng, Jany Min Yapımcı Producer: Charlotte Vincent Yapım 

Production Co.: Aurora Films, Anti-Achive, Vycky Films, Vandertastic, Knm, Garidi Films, 185 Films, VS Service, Arte 

France Cinema Dünya Hakları World Sales: Les Films du Losange

2016 cannes SACD Ödülü Prize |  2016 cabourg Büyük Ödül Grand Prix |  2016 mumbaı En İyi Film Best Film

 ▪ Davy Chou’nun Kamboçya sokaklarında amatör 
oyuncularla, dört aylık bir sürede çektiği yeni filmi 
Elmas Adası, prömiyerini Cannes’da yapmakla 
kalmadı, gösterildiği Eleştirmenler Haftası’nın 
büyük ödüllerinden birini de kucaklamayı başardı. 
18 yaşındaki Bora, yetiştiği taşrayı bir inşaat işçisi 
olmak üzere ardında bırakır. Asıl amacı yıllardır 
kayıp olan kardeşiyle tekrar bir araya gelmektir. 
Chou’nun yaşam ve enerjiyle doldurduğu, görsel 
anlamda büyüleyici filmi Elmas Adası, gençlik 
ateşiyle alev alev yanıyor. Amerikan basınının 
Linklater benzetmeleri boşuna olmasa gerek.

 ▪ Davy Chou’s new feature Diamond Island, which 
he shot in 4 months with amateur actors on the 
streets of Cambodia, not only premiered at the 
Directors’ Fortnight section of Cannes, but also 
managed to snag one of its top awards. 18 year-old 
Bora leaves the countryside behind to become 
a construction laborer in the city. His real goal 
though is to reunite with his long lost brother. 
Visually arresting and infused with vibrancy of life 
Diamond Island is brimming with youthful fervor. 
Comparisons to Linklater by the American press 
are not unfounded.
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WÙLU

c3 5 Ça. We. 11.00 | r1 12 Ça. We. 13.30 | k 13 Pe. Th. 19.00

FRANSA, SENEGAL FRANCE, SENEGAL 

2016 | DCP | Renkli Colour | 95’ | Fransızca, Bambara; Türkçe, İngilizce altyazılı French, Bambara; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Daouda Coulibaly

Senaryo Screenplay: Daouda Coulibaly Görüntü Yön. Director of Photography: Pierre Milon Kurgu Editing: Julien 

Leloup Müzik Music: Eric Neveux Oyuncular Cast: Ibrahim Koma, Inna Modja, Ismaël N’Diaye, Jean-Marie Traoré, 

Habib Dembélé, Mariame N’Diaye, Quim Gutierrez Yapımcı Producer: Eric Névé Yapım Production Co.: La Chauve 

Souris Dünya Hakları World Sales: Indie Sales

 ▪ “Mali usulü Scarface” sözleriyle övülen Wulu, 
Mali’nin 2012’de çöküşünün hemen öncesinde, 
bölgede kaçakçılık ve yozlaşmanın hüküm sürmeye 
başladığı yıllarda geçen sert bir gangster filmi. 
Wulu’nun kahramanı, seks işçiliği yapan ablasını 
bu hayattan kurtarmak için otobüs şoförlüğü yapan 
Ladji. Beklediği zam yapılmayınca Ladji, çaresiz 
kalarak mahallenin torbacısıyla temasa geçer. 
Kokain kuryeliği yaparak kısa sürede hem para 
hem mevkide yükselir. Ancak elindeki gücün bedeli 
de yüksek olacaktır. Mali asıllı Fransız Daouda 
Coulibaly’nin bu ilk uzun metrajlı filmi, dünya 
prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yaptı.

 ▪ Dubbed as the “Malian Scarface”, Wulu is a 
hard-boiled gangster film which takes place right 
before Mali’s collapse in 2012 and corruption 
boomed in the region. Wulu follows young Ladji, 
who works hard as a bus driver to get his older 
sister out of prostitution. But when he doesn’t get 
the promotion he was expecting, he contacts a 
local drug dealer. Ladji begins trafficking cocaine, 
and rapidly rises to the top of the drug dealing 
underworld, giving him easy access to money, 
women, and power. But the price he has to pay is 
high. French-Malian Daouda Coulibaly’s debut 
feature had its world premiere at the Toronto Film 
Festival.
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KİŞİSEL MESELELER
OMOR SHAHSIYA
PERSONAL AFFAIRS

r5 9 Pz. Su. 11.00 | i 10 Pt. Mo. 13.30 | c3 15 Ct. Sa. 21.30

İSRAİL ISRAEL 

2016 | DCP | Renkli Colour | 88’ | Arapça; Türkçe, İngilizce altyazılı Arabic; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Maha Haj

Senaryo Screenplay: Maha Haj Görüntü Yön. Director of Photography: Elad Debi Kurgu Editing: Véronique Lange 

Oyuncular Cast: Sanaa Shawahdeh, Mahmoud Shawahdeh, Doraid Liddawi, Hanan Hillo, Ziad Bakri, Amer Hlehel, 

Maisa Abd Elhadi Yapımcı Producer: Baher Agbariya Yapım Production Co.: Majdal Films Dünya Hakları World Sales: 

Films Boutique Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

2016 hayfa haıfa En İyi Film Best Film |  2016 zürih zurıch En İyi Film Best Feature

 ▪ İsrail’de yaşayan bir Filistinli olarak kendi 
deneyimlerinden esinlenen yönetmen Maha Haj, 
bu ilk filminde geniş bir ailenin üyeleri arasındaki 
iletişim sorunlarını izliyor. Nasıra’da yaşayan yaşlı 
bir çiftin Ramallah’taki bekâr oğulları; iyice uzağa, 
İsveç’e taşınan diğer oğulları ve doğum yapmak 
üzere olan kızları ile aralarındaki hassas ilişkiyi 
anlatan Kişisel Meseleler Cannes Film Festivali’nin 
Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini 
yaptı. Gündelik hayatın melankolisini serinkanlı bir 
mizahla yakalayan film, aileden yola çıkarken hem 
kişisel hem de siyasal sınırları ele alıyor.

 ▪ Inspired by her personal experiences as a 
Palestinian living in Israel, director Maha Haj 
focuses on the communication problems in an 
extended family in her directorial debut. Personal 
Affairs, which premiered at the Un Certain Regard 
section of the Cannes Film Festival, depicts the 
delicate relationship between an elderly couple 
from Nazareth and their three children: their 
single son in Ramallah, their other son in Sweden, 
and their pregnant daughter. The film captures 
the melancholy of daily routine with deadpan 
humor as it tackles the boundaries of the personal 
and political.
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GÜNAHIN İZLERİ
GUKÔROKU
TRACES OF SIN

r5 5 Ça. We. 16.00 | b 7 Cu. Fr. 19.00 | c3 10 Pt. Mo. 11.00

JAPONYA JAPAN 

2016 | DCP | Renkli Colour | 120’ | Japonca; Türkçe, İngilizce altyazılı Japanese; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Kei Ishikawa

Senaryo Screenplay: Kosuke Mukai Özgün Yapıt Original Work: Tokuro Nukui Görüntü Yön. Director of Photography: 

Piotr Niemyjski Kurgu Editing: Yoshinori Ota, Kei Ishikawa Müzik Music: Takashi Ohmama Oyuncular Cast: Satoshi 

Tsumabuki, Hikari Mitsushima, Keisuke Koide, Asami Usuda, Yui Ichikawa, Tomoya Nakamura, Wakana Matsumoto 

Yapımcı Producer: Makoto Kakurai Yapım Production Co.: Office Kitano, Bandai Visual, Tv Tokya, Warner Bros. Pictures 

Japan, Tohokushinsha Film Corporation Dünya Hakları World Sales: Alpha Violet

 ▪ Görünüşte kusursuz, üst sınıf bir ailenin tüm 
fertleri cinayete kurban gider. Bu feci tabloda hangi 
sırlar saklıdır? Japon yönetmen Kei Ishikawa, 
polisiye türünün kurallarına sadık kalan ilk 
filminde, işte bu sorunun peşinden gidiyor. Venedik 
Film Festivali’nde Ufuklar Bölümü’nde gösterilen 
Günahın İzleri, cinayeti araştıran bir gazeteci ve 
onun yakın zamanda tutuklanmış kız kardeşinin 
hikâyesiyle öldürülen ailenin öyküsünü bir araya 
getiriyor. Japon sinemasının usta ismi Takeshi 
Kitano’nun kurucusu olduğu Office Kitano’nun 
yapımcılığında gerçekleşen film, psikolojik gerilim 
atmosferini özenle örerken sınıf eleştirisinden de 
güç alıyor.

 ▪ The entire members of a seemingly perfect 
upper class family are murdered. What lies 
beneath this tragedy? In his first feature, Japanese 
director Kei Ishikawa stays faithful to the 
conventions of the crime film as he searches for 
an answer. Screened at the Horizons section of the 
Venice Film Festival, Traces of Sin brings together 
the stories of the journalist who investigates 
the case and his recently arrested sister, and the 
murdered family. Produced by Takeshi Kitano’s 
company Office Kitano, the film carefully weaves 
the atmosphere of a psychological thriller as it 
goes for class critique.
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MİMOZALAR
MIMOSAS

c7 6 Pe. Th. 11.00 | b 14 Cu. Fr. 13.30 | r5 15 Ct. Sa. 19.00

İSPANYA, FRANSA, FAS, KATAR SPAIN, FRANCE, MOROCCO, QATAR 

2016 | DCP | Renkli Colour | 93’ | Arapça; Türkçe, İngilizce altyazılı Arabic; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Oliver Laxe

Senaryo Screenplay: Oliver Laxe, Santiago Fillol Görüntü Yön. Director of Photography: Mauro Herce Kurgu Editing: 

Cristóbal Fernandez Oyuncular Cast: Ahmed Hammoud, Shakib Ben Omar, Saïd Aagli, Ikram Anzouli, Ahmed El 

Othemani, Hamid Fardjad Yapımcı Producer: Felipe Lage Coro Yapım Production Co.: Zeitun Films Dünya Hakları 

World Sales: Luxbox

2016 cannes Büyük Ödül–Eleştirmenler Haftası Grand Prize–Critics’ Week |  2016 kahire caıro En İyi Film, En İyi 

Erkek Oyuncu Best Film, Best Actor (S. Ben Omar) |  2016 sevil sevılle Jüri Özel Ödülü Special Jury Award

 ▪ Cezayir’de yaşayan İspanyol sinemacı Oliver 
Laxe, Mimozalar’da western izleri taşıyan 
esrarengiz bir yolculuk sunuyor. Hasta ve yaşlı 
bir şeyhin son arzusu Sicilmâse’de, akrabalarının 
yanına gömülmektir. Ancak yolda hayatını 
kaybedince birkaç adam cenazesini bu şehre 
götürme görevini üstlenir; Atlas dağlarının çetin 
şartlarında fiziksel olduğu kadar metafizik bir 
yolculuk başlar. Büyüleyici coğrafyayı fon edinen 
Laxe, hikâyesinin şifrelerini çözmeyi izleyicisine 
bırakırken, alışıldık hikâye anlatım yollarını 
reddederek yolculuğu ruhsal bir deneyime 
yaklaştırıyor.

 ▪ Algeria based Spanish director Oliver Laxe 
offers a mysterious journey in his crypto-Western 
Mimosas. A sick and elderly Sheikh’s last wish is 
to see his relatives in Sijilmasa. When he passes 
away on the road, several men take on the task 
of delivering his body to the city prompting a 
tough journey on the Atlas Mountains, which is 
as metaphysical as it is physical. Laxe sets his film 
against visually stunning landscapes and turns 
the journey into a spiritual experience by refusing 
conventional plot mechanisms while leaving the 
task of decoding the story to his audience.
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AŞKTAN SONRA
AFTERLOV

c3 8 Ct. Sa. 16.00 | k 10 Pt. Mo. 11.00 | r1 13 Pe. Th. 11.00

YUNANİSTAN GREECE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 94’ | Yunanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Greek; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Stergios Paschos

Senaryo Screenplay: Stergios Paschos Görüntü Yön. Director of Photography: Christos Kapalos Kurgu Editing: Stamos 

Dimitropoulos Müzik Music: Melentini Oyuncular Cast: Haris Fragoulis, Iro Bezou Yapımcı Producer: Phaedra Vokali 

Yapım Production Co.: Marni Films Dünya Hakları World Sales: Heretic Outreach

2017 mons Cineuropa Ödülü Prize |  2016 locarno Genç Jüri Ödülü Youth Jury Award |  2016 selanik 

thessalonıkı En İyi Sanatsal Başarı, Mansiyon Best Artistic Achievement, Special Mention

 ▪ Atina’da yaz vakti... 30’larında meteliksiz bir 
müzisyen olan Nikos, arkadaşının lüks villasının 
bakımını sağlamaktadır. Sofia’dan yeni ayrılmıştır 
ve bu acının üstesinden gelmekte zorlanmaktadır. 
Nikos bir gün cevapsız kalan sorularının karşılığını 
almak için sıradışı bir yöntem seçer: Sofia’yı bu 
villaya davet eder. Kendisini eski sevgilisiyle bu 
villaya hapsedecek, makul cevaplar alana kadar 
kimse dışarı çıkmayacaktır. Paschos’un komik, 
dokunaklı, hatta yer yer acıklı filmi Aşktan Sonra, en 
temelinde büyümeyi reddeden ve en çok da bunun 
cefasını çeken duygusal bir adamın portresini 
çiziyor.

 ▪ Summertime in Athens... Nikos, a penniless 
musician in his 30s, takes care of his friend’s 
villa. Recently separated from Sofia, he is trying 
to mend his broken heart. One day, he invites 
Sofia over to get some answers to his unresolved 
questions. In order to cultivate the answers 
he seeks, he chooses an unorthodox method: 
imprisoning Sofia in the villa until he gets what he 
wants. Paschos’ funny, touching and sometimes 
mournful film Afterlov paints the portrait of a man 
who refuses to grow up and pays an emotional 
price for it.



163162

g
en

ç 
u

st
al

ar
 

yo
u

n
g

 m
as

te
r

s

VİCDANSIZ
BEZBOG
GODLESS

r5 8 Ct. Sa. 13.30 | i 13 Pe. Th. 13.30 | c3 15 Ct. Sa. 11.00

BULGARİSTAN, DANİMARKA, FRANSA BULGARIA, DENMARK, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 99’ | Bulgarca; Türkçe, İngilizce altyazılı Bulgaria; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Ralitza Petrova

Senaryo Screenplay: Ralitza Petrova Özgün Yapıt Original Work: Ralitza Petrova Görüntü Yön. Director of Photography: 

Krum Rodriguez, Chayse Irvin Kurgu Editing: Donka Ivanova, Ralitza Petrova Oyuncular Cast: Alexandr Triffonov, Irena 

Ivanova, Dimitar Petkov, Ventzislav Konstantinov, Ivan Nalbantov Yapımcı Producer: Rossitsa Valkanova, Eva Jakobsen, 

Katrin Pors, Mikkel Jersin, Laurence Clerc, Olivier Thery Lapiney, Philippe Akoka Yapım Production Co.: Klas Film, 

Snowglobe, Alcatraz Films, Film Factory Dünya Hakları World Sales: Heretic Outreach

2016 locarno En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, Ekümenik Jüri Ödülü Best Film, Best Director, Best 

Actress, Prize of the Ecumenical Jury |  2016 saraybosna sarejevo Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Special 

Jury Prize, Best Actress |  2016 CPH PIX Büyük Ödül–Yeni Yetenek Grand PIX–New Talent |  2016 golden rose 

(varna) En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Best Film, Best 

Director, Best Actress, Best Actor, Best Cinematography |  2016 rejkjavik En İyi Film Best Film |  2016 varşova 

warsaw En İyi İlk Film–FIPRESCI Best Debut–FIPRESCI Prize

 ▪ Bulgaristan’da dağların eteğine kurulu, 
neredeyse cansız, gri bir kasabada yardıma muhtaç 
yaşlı insanların bakımını yapan hemşire Gana, 
hastalarının kimlik kartlarını çalıp karaborsada 
satmaktadır. Pek konuşmadığı annesi işsizdir, 
erkek arkadaşıyla kurduğu tek ilişki ise birlikte 
morfin kullanmaktır. Monoton dünyasına 
duyarsızlığıyla katlanabilen Gana’nın hayatı sıradan 
yozlaşmışlığıyla sürecek gibidir, ta ki hastalarından 
birine yakınlık duyana kadar. Vicdansız, bir Doğu 
Avrupa “kâbus”u çizen, karanlık, dürüst, gerçekçi 
ve fazlasıyla sert bir film.

 ▪ Gana is a nurse who cares for helpless elder 
patients in a gloomy, stagnant town located on the 
foothills of a mountain in Bulgaria and as a side 
income sells their ID cards on the black market. 
She doesn’t talk to her unemployed mother much 
and her relationship with her boyfriend revolves 
solely on shooting up morphine. Her life seems 
to be on a routine course of corruptness until she 
becomes close with one of her patients. Godless is 
a relentlessly bleak, honest, realistic, and tough 
Eastern European nightmare. g

en
ç 

u
st

al
ar

 
yo

u
n

g
 m

as
te

r
s

EDEPLİLER
LOS DECENTES
A DECENT WOMAN

c3 5 Ça. We. 16.00 | r1 12 Ça. We. 16.00 | b 15 Ct. Sa. 21.30

GÜNEY KORE, AVUSTURYA, ARJANTİN KOREA, AUSTRIA, ARGENTINA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 100’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Lukas Valenta Rinner

Senaryo Screenplay: Ana Godoy, Ariel Gurevich, Lukas V. Rinner, Martin Shanly Görüntü Yön. Director of Photography: 

Roman Kasseroller, Andres Hilarion Kurgu Editing: Ana Godoy Müzik Music: Jimin Kim, Jongho You Oyuncular Cast: 

Iride Mockert, Martin Shanly, Andrea Strenitz, Mariano Sayavedra Yapımcı Producer: Lukas Valenta Rinner, Ana Godoy 

Yapım Production Co.: Nabis Filmgroup Gmbh Dünya Hakları World Sales: Figa Films

2016 torino Jüri Özel Ödülü Special Jury Award

 ▪ Belen, korunaklı bir sitede bir evde hizmetçi 
olarak çalışmaya başlarken bu işin hayatını 
değiştireceğini tahmin etmemektedir. Önceleri her 
şey normal devam eder. Günleri temizlik, alışveriş, 
yemek gibi gündelik işleri yaparak, arada da 
kendisinden hoşlanan sitenin güvenlik görevlisiyle 
laflayarak geçer. Oysa güvenlik duvarlarının ardında 
bambaşka bir dünya vardır. Belen bir gün sitenin 
hemen yanındaki nüdist komünü keşfeder. Bu 
gruba dahil olunca önce cinsel, daha sonra da 
düşünsel bir uyanış yaşar. Artık bir ayaklanma 
ihtimali hiç uzak değildir. Sürekli kara komedi 
ve gerilim arasında gidip gelen Edepliler, sert 
finaliyle kolay kolay unutulmayacak bir taşlamaya 
dönüşüyor.

 ▪ Belen, who works as a home help in a gated 
community, has never guessed that this job might 
change her life. At first, everything seems to be 
normal. She spends her days doing daily chores 
like cleaning, shopping, and cooking, and chatting 
up the security guard who has a crush on her. 
However, behind the gates of the community lies 
a different kind of life. One day, Belen discovers 
the nudist commune next door. She goes 
through a sexual and intellectual awakening after 
becoming a part of the group. The probability of a 
revolt is now on the horizon. Alternating between 
a dark comedy and thriller, A Decent Woman turns 
into an unforgettable satire with its harsh finale.
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YENİ BİR HAYAT
KATIE SAYS GOODBYE

c3 5 Ça. We. 21.30 | r1 11 Sa. Tu. 11.00 | k 15 Ct. Sa. 19.00

ABD USA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 88’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Wayne Roberts

Senaryo Screenplay: Wayne Roberts Görüntü Yön. Director of Photography: Paula Huidobro Kurgu Editing: Sabine 

Emiliani Müzik Music: Dan Romer Oyuncular Cast: Olivia Cooke, Mireille Enos, Christopher Abbott, Mary Steenburgen, 

Jim Belushi, Keir Gilchrist, Chris Lowell, Nate Corddry, Natasha Bassett Yapımcı Producer: Eric Schultz, Carlo Sirtori, 

Jacob Wasserman, Max Born, Kimberly Parker, Benjamin Steiner, David Steiner Yapım Production Co.: Relic Picture 

Dünya Hakları World Sales: Creative Artists Agency (CAA) Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

2016 stockholm Etki Ödülü Impact Award

 ▪ Henüz on yedi yaşında bir genç kadın Katie. 
Bir hayali var: Yaşadığı Amerikan kırsalından 
çıkıp şehirde, San Francisco’da yeni bir hayata 
başlamak… Gelgelelim hayat ona umudunu 
gerçekleştirecek fırsatları sunmuyor “hayaller 
ülkesinde”. Katie, bir an önce “buralardan” 
uzaklaşmak için her yolu deniyor. Wayne Roberts, 
mütevazı ve dramatik olarak iyi tasarlanmış olan 
bu ilk filminde sinemaya birçok kez konu olmuş 
“Amerikan Rüyası”nı, hoş nüanslarla yeniden 
yaratmayı başarıyor. Son yıllarda yaratıcılık 
problemleri çeken Amerikan bağımsızları arasında, 
görücüye çıkar çıkmaz “yeni bir nefes” olarak kabul 
görmesi de bu yüzden.

 ▪ Katie is a young woman who is just 17 years 
old. She has a dream: to get out of the rural town 
she lives in and start a new life in San Francisco. 
However, life in the “land of opportunities” 
doesn’t let her catch a break. Katie tries everything 
to leave “this place”. In his dramatically sound and 
modest first feature Wayne Roberts manages to 
recreate the much discussed “American Dream” 
through finely tuned nuances. That is why he is 
hailed as someone bringing “a fresh breath of air” 
to the American independent film which has been 
in a creative rut in recent years.
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KIŞ
EL INVIERNO
THE WINTER

i 5 Ça. We. 13.30 | r5 7 Cu. Fr. 16.00 | c3 10 Pt. Mo. 19.00 

ARJANTİN, FRANSA ARGENTINA, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 93’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Emiliano Torres

Senaryo Screenplay: Emiliano Torres, Marcelo Chaparro Görüntü Yön. Director of Photography: Ramiro Civita Kurgu 

Editing: Alejandro Brodersohn Müzik Music: Cyril Morin Oyuncular Cast: Alejandro Sieveking, Cristian Salguero, Adriàn 

Fondari, Pablo Cedron Yapımcı Producer: Ezequiel Borovinsky, Alejandro Israel Yapım Production Co.: Wanka Cine, 

Ajimolido Films Dünya Hakları World Sales: Cité Films Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

2016 san sebastian En İyi Görüntü, Jüri Özel Ödülü Best Cinematography, Special Prize of the Jury

 ▪ Patagonya’nın karla kaplı düzlüklerinde geçen 
Kış, geçmişle gelecek, eskiyle yeni, gençle yaşlı 
arasındaki çelişkiler ve çatışmaları merceğine 
alarak nesil değişimini işliyor. Yıllarca çalıştığı 
çiftlikten yaş haddiyle emekli edilen kâhyanın yerine 
daha genç bir kâhya gelir. Kış iyice bastırdıkça 
iki adam da yabancı oldukları yeni ortamlarının 
getirdiği sıkıntılarla ve değişimle mücadele etmek 
zorunda kalır. Birçok filmde senarist ve yardımcı 
yönetmen olarak görev alan Emiliano Torres’in 
yönettiği bu ilk film, dünya prömiyerini San 
Sebastian Film Festivali’nde yaptı.

 ▪ The Winter takes place on the snow covered 
plains of Patagonia and examines the generational 
change via the contradictions and conflicts 
between the past and present, and the young and 
old. A young man takes over the job of a long 
serving foreman who is retiring to due to age. As 
the winter settles in, both men will have to face 
the challenges of their new environments. The 
feature debut of Emiliano Torres, who worked as a 
scriptwriter and assistant director in many films, 
made its debut at the San Sebastian Film Festival.
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AV KÖPEKLERİ
HOUNDS OF LOVE

k 6 Pe. Th. 13.30 | r5 7 Cu. Fr. 13.30 | c3 10 Pt. Mo. 21.30

AVUSTRALYA AUSTRALIA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 107’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Ben Young

Senaryo Screenplay: Ben Young Görüntü Yön. Director of Photography: Michael McDermott Kurgu Editing: Merlin 

Eden Müzik Music: Dan Luscombe Oyuncular Cast: Emma Booth, Stephen Curry, Ashleigh Cummings, Susie Porter, 

Damian de Montemas and Harrison Gilbertson Yapımcı Producer: Melissa Kelly Yapım Production Co.: Factor 30 Films 

Dünya Hakları World Sales: Urban Distribution International

2016 venedik günleri venıce days En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (A. Cummings) |  2016 brüksel brussels En 

İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu Best Director, Best Actress (E. Booth)

 ▪ Seri katil bir çift, 17 yaşındaki Vicki’yi kaçırır. 
Vicki yaşadığı dehşetin içinde kurban pozisyonunu 
kabullenmez ve çift arasındaki dinamikleri onlara 
karşı kullanmaya başlar. Ben Young’ın Venedik 
Film Festivali’nde müthiş bir ilgiyle karşılanan 
bu ilk filmi 1980’lerde, Avustralya’da geçiyor. 
Şiddetin ağırlıklı olarak kadraj dışında yaşandığı 
filmde, psikolojik gerilim janrının kuralları 
ustaca kullanılırken, tekinsiz atmosfer ağırlığını 
hissettiriyor. Güneş ışığının eksik olmadığı 
coğrafyada yönetmen Young’ın yakaladığı ve 
izleyiciyi etkisi altına alan karanlık takdire değer.

 ▪ A serial killer couple abducts 17 year-old 
Vicki. She rejects to be the victim in this grisly 
situation and plays the dynamics between the 
couple against them. The 80s set film from 
Australian director Ben Young was met with a 
rave reception at the Venice Film Festival. The 
director masterfully applies the genre conventions 
of psychological thriller as he infuses the film 
with an uncanny atmosphere while keeping the 
violence out of frame. Young’s commendable 
capturing of the darkness in a land brimming 
with sunshine takes hold of the audience.

NTV BELGESEL KUŞAĞI

DOCUMENTARY TIME WITH NTV

Tarih, popüler kültür, psikoloji, aktivizm, siyaset, dans, sinema, 
silahlanma, fotoğrafçılık, mülteciler gibi farklı konuları işleyen 
bu filmler, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken 
alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izliyor.

These films handle themes as diverse as refugees, history, 
popular culture, psychology, activism, politics, dance, 
cinema, militarization, photography, and engage with 
social transformations to present reality with a unique and 
striking stylistic approach.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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DİRENMEYİN
DO NOT RESIST

r5 6 Pe. Th. 16.00 | k 7 Cu. Fr. 13.30 | b 8 Ct. Sa. 13.30

ABD USA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 72’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Craig Atkinson

Görüntü Yön. Director of Photography: Craig Atkinson Kurgu Editing: Laura Hartrick, Craig Atkinson Müzik Music: 

Grayson Sanders Yapımcı Producer: Laura Hartrick, Craig Atkinson Yapım Production Co.: Vanish Films Dünya Hakları 

World Sales: Vanish Films

2016 trıbeca En İyi Belgesel Best Documentary |  2016 denver En İyi Belgesel Best Documentary

 ▪ Bir yandan ABD’nin meşhur SWAT timlerine 
bir yandan da 11 Eylül sonrası şişen güvenlik 
harcamalarına bakan Direnmeyin geleceğin 
dünyasının ürpertici bir portresini çiziyor. 
“Yerinde şiddet” ile paranoyanın iç içe geçtiği 
“gerçek sonrası” bu dünyada, yüksek teknolojiyle 
donatılmış askeri araçlar küçük ABD kasabalarında 
cirit atıyor, vatandaşların suçluluk potansiyelleri 
algoritmalarla ölçülüp göz alıcı renklerle grafiklere 
dökülüyor. 2014’te Ferguson’daki ayaklanmanın 
tam ortasından görüntülerle başlayan Direnmeyin, 
babası da emekli bir SWAT görevlisi olan Craig 
Atkinson’ın yönettiği ilk film.

 ▪ Do Not Resist paints a chilling portrait of the 
future as it looks at the expanding national 
security spending post-9/11 and the famous 
SWAT teams of the American police force. In 
this “post-truth” world of “righteous violence” 
and paranoia, military vehicles equipped with 
high-tech gear roam small American towns 
and citizens’ crime potential is algorithmically 
calculated and presented in eye-catching, colorful 
charts. Do Not Resist starts with archival footage 
from the Ferguson unrest in 2014 and is the 
feature debut of Craig Atkinson whose father is a 
retired SWAT member.
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DANSÇI
DANCER

r5 5 Ça. We. 11.00 | k 7 Cu. Fr. 16.00 | c3 8 Ct. Sa. 19.00

İNGİLTERE UK 

2016 | DCP | Renkli Colour | 85’ | İngilizce, Ukraynaca, Rusça; Türkçe, İngilizce altyazılı English, Ukrainian, Russian; 

Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Steven Cantor

Görüntü Yön. Director of Photography: Mark Wolf Kurgu Editing: Federico Rosenzvit Müzik Music: Ilan Eshkeri 

Yapımcı Producer: Gabrielle Tana Yapım Production Co.: Stick Figure Productions, Baby Cow Films, BBC Films Dünya 

Hakları World Sales: Westend Films

 ▪ Parti delisi, kötü çocuk, bale dehası, isyancı 
şehirli, tabu yıkıcı, uçuşan melek: Hayranlık 
uyandıran bir duruşu ve kuvveti olan Sergei 
Polunin dans dünyasını altüst etti, ardından da 
İngiliz Kraliyet Balesi’nin başdansçısı oldu. 22 
yaşında, zirvedeyken, kendi şöhreti yüzünden 
yıkımın eşiğine geldi. Polunin bugün sahnelere 
geri döndü ama şimdi aklında “ölmüş bir sanat 
dalı” olan baleyi tepetaklak ederek baştan sona 
değiştirmek var. Çocukluk videoları, ailesi, dostları 
ve muhalifleriyle yapılmış röportajlar içeren Dansçı, 
bu eşsiz dansçının son derece kişisel bir portresini 
çiziyor.

 ▪ Party animal, bad boy, ballet genius, urban 
rebel, iconoclast, airborne angel: blessed with 
astonishing power and poise, Sergei Polunin took 
the dance world by storm and became the Royal 
Ballet’s youngest ever principal. At the peak of 
his success, aged 22, he walked away, driven to 
the brink of self-destruction by stardom. Polunin 
is dancing again today. But now, he wants to 
transform ballet, “a dying art form”, on its head. 
From archival footage of his childhood to in depth 
interviews by his family, friends and detractors, 
Dancer offers a uniquely personal portrait of a 
most singular dancer.
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POLİTİKA KULLANMA KILAVUZU
POLÍTICA, MANUEL DE INSTRUCCIONES
POLITICS, INSTRUCTIONS MANUEL

b 9 Pz. Su. 13.30 | r1 10 Pt. Mo. 11.00 | c3 11 Sa. Tu. 16.00

İSPANYA SPAIN 

2016 | DCP | Renkli Colour | 115’ | İspanyolca, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish, English; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Fernando León De Aranoa

Senaryo Screenplay: Fernando León De Aranoa Görüntü Yön. Director of Photography: Jordi Abusada Kurgu Editing: 

Yago Muñiz Yapımcı Producer: Jaume Roures, Fernando León De Aranoa Yapım Production Co.: Media Produccion 

Dünya Hakları World Sales: Cinetic Media

 ▪ Siyasete adım atmayı birazcık bile olsa hayal 
eden, özellikle gençlere ama genelde herkese lazım 
bu belgesel İspanya’daki ekonomik krizin etkileriyle 
başlayan halk hareketinin siyasi uzantısı olarak 
üç yıl önce kurulan ve meclise girmeyi başararak 
ülkede siyasi yapıyı tamamen değiştiren Podemos 
(Yapabiliriz) Partisi’ni strateji toplantılarından 
kampanya gezilerine adım adım takip ediyor. İşçi 
sınıfına ve gündelik hayata dair ironik ve iyimser 
Mondays in the Sun / Güneşli Pazartesiler adlı filmini 
Filmekimi’nde izlediğimiz yönetmen Fernando 
León de Aranoa bu kez iyi bir politik belgeselin “el 
kitabı” olacak bir filme imza atmış.

 ▪ Here’s a documentary for everyone, especially 
for youngsters, who even for a slight second 
entertained the thought of entering into politics. 
From the campaign trail to the strategy meetings, 
the film closely follows the Podemos (We can do 
it) Party, established three years ago as the political 
extension of the grassroots movement, which 
started as a result of the economic crisis in Spain 
and completely changed the political status quo 
by managing to enter the parliament. Fernando 
León de Aranoa, whose Mondays in the Sun, an 
optimistically ironic take on the working class and 
the daily hustle, was shown at Filmekimi, returns 
with a film like a “guidebook” for a good political 
documentary.
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TAŞINMA SANATI
THE ART OF MOVING

b 9 Pz. Su. 19.00 | r5 14 Cu. Fr. 16.00

ALMANYA, TÜRKİYE GERMANY, TURKEY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 89’ | Arapça, İngilizce, Türkçe; Türkçe, İngilizce altyazılı Arabic, English, Turkish; Turkish, 

English s.t.

Yönetmen Director: Liliana Marinho de Sousa

Görüntü Yön. Director of Photography: Orçun Bilgin, Mehmet Eren Bozbaş, Koray Kesik, Basem Nabhan Kurgu 

Editing: Liliana Marinho de Sousa, Nicole Schmeier Müzik Music: Mohammad Damlakhy “DJ DAM”, Aya Bini Yapımcı 

Producer: Zülfiye Akkulak, Liliana Marinho de Sousa Yapım Production Co.: Newa Film Dünya Hakları World Sales: 

Liliana Marinho de Sousa

 ▪ Daya Al-Taseh, Suriyeli muhalif bir mizah ekibi. 
Yaptıkları skeç videoları dünyanın dört bir yanında 
ses getirmekte ama onlar 2013 yılında ülkelerini 
terk etmek ve Türkiye’ye sığınmak zorunda 
kalmışlar. Liliana Dulce Marinho de Sousa’nın 
belgeseli, Daya Al-Taseh ekibinin hikâyesine 
2015 baharında Gaziantep’te dahil ediyor bizleri. 
Skeçlerini bir süredir Gaziantep’te hazırlamakta 
olan komedyenler, savaşa daha uzak ve daha 
güvenli bir yere taşınmaya karar veriyor ve bu sefer 
de soluğu İstanbul’da alıyorlar. Taşınma Sanatı, 
Daya Al-Taseh’in bir ülkeden diğerine, bir şehirden 
ötekine kaçış sürecini takip ederken, mülteci 
sorununa pek alışık olmadığımız bir yerden bakıyor 
ve dünyada süregelen kanlı savaşlara karşı mizahın 
ne kadar önemli bir silah olduğunu hatırlatıyor.

 ▪ Daya Al-Taseh is a Syrian dissident humourist 
team. Their gag videos are popular all over the 
world, but they had to abandon their country in 
2013 to settle in Turkey. This film visits the team 
in the spring of 2015 in Gaziantep, the south of 
Turkey, where they have been preparing their 
videos since a while. However, they now decide 
to move somewhere safer and more distant the 
war and resettle in Istanbul. While following Daya 
Al-Taseh’s flight and journey from town to town, 
country to country, The Art of Moving tackles the 
refugee issue from an unconventional perspective 
and reminds us that humour is a powerful 
weapon against violent wars.
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KURTAR BENİ
LIBERAMI

i 11 Sa. Tu. 19.00 | b 14 Cu. Fr. 11.00 | c3 15 Ct. Sa. 16.00

İTALYA, FRANSA ITALY, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 89’ | İtalyanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Italian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Federica Di Giacomo

Senaryo Screenplay: Federica Di Giacomo, Andrea Zvetkov Sanguigni Görüntü Yön. Director of Photography: Greta 

De Lazzaris, Carlo Sisalli Kurgu Editing: Aline Hervè, Edoardo Morabito Yapımcı Producer: Francesco Virga Yapım 

Production Co.: Mir Cinematografica, Rai Cinema, Opera Films Dünya Hakları World Sales: True Colours

2016 venedik venıce En İyi Film–Ufuklar Best Film–Horizons

 ▪ Vatikan, dünyanın her köşesinden gelen rahiplere 
şeytan çıkarma eğitimi vermeye devam ederken 
İtalya’da bu tür vakalar öyle artıyor ki, “şeytanın 
esiri” olmuş kişilere telefondan müdahale eden 
ruhaniler bile var. Gerçeğin kurguyu aştığının kanıtı 
bu filmde takip ettiğimiz ruhaniler, rol yapma 
ihtimallerinin bilincinde olmalarına rağmen iblisle 
boğuşan mağdurları kesinlikle yargılamıyor. İster 
istemez The Exorcist’i çağrıştıran ve inanç, toplum 
ve insan psikolojisiyle ilgili parlak gözlemlere alan 
açan bu şaşırtıcı belgeselin yönetmeni Federica Di 
Giacomo, bu yıl festivalin Ulusal Belgesel Yarışması 
jüri üyelerinden.

 ▪ As the Vatican continues to train priests from 
all corners of the world in exorcism, the number 
of demonic possession cases increases so 
staggeringly that clerics even help the possessed 
over the phone. The film follows one such cleric, 
Father Cataldo, who doesn’t judge the victims 
despite being acutely aware of their possibility 
to pretend. This unusual documentary, which 
inevitably evokes The Exorcist paints a singular 
portrait of Italy in social and economic crisis. 
The director Federica Di Giacomo is a member 
of the jury for this year’s National Documentary 
Competition.
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KAMERAİNSAN
CAMERAPERSON

c3 11 Sa. Tu. 11.00 | b 13 Pe. Th. 21.30

ABD USA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 102’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Kirsten Johnson

Görüntü Yön. Director of Photography: Kirsten Johnson Kurgu Editing: Nels Bangerter, Amanda Laws Müzik Music: 

Kathryn Bostic Yapımcı Producer: Kirsten Johnson, Marilyn Ness Yapım Production Co.: Big Mouth Productions Dünya 

Hakları World Sales: Cat & Docs

2016 sarasota En İyi Belgesel Best Documentary |  2016 san francısco En İyi Belgesel Best Documentary |  2016 

ulusal eleştiri kurulu natıonal board of revıew (abd usa) İfade Özgürlüğü Ödülü Freedom of Expression 

Award |  2016 uluslararası belgesel birliği ınternatıonal documentary assocıatıon En İyi Kurgu Best 

Editing |  2016 sheffıeld Jüri Büyük Ödülü Grand Jury Award

 ▪ Citizenfour, The Invisible War, This Film Is Not 
Yet Rated ve 1971 gibi son yılların en önemli 
belgesellerinde kameranın arkasında görüntü 
yönetmeni olarak hep aynı isim vardı: Kirsten 
Johnson. Johnson, yönetmenliğini üstlendiği ikinci 
uzun metrajlı belgesel olan Kamerainsan’da yıllar 
boyunca çektiği kayıtlardan bir kolaj yapıyor ve 
kendi deyimiyle “gösterilmesi gerekenleri” gözler 
önüne seriyor. Kamerainsan, hem düşünsel bir 
yolculuk hem de bir anlamda film yapmayı, “dert 
edinmeyi” konu alan, eşsiz bir “atölye çalışması”. 
Filmi, uzun fakat etkileyiciliğini bir an bile 
yitirmeyen bir şiir olarak da okumak mümkün.

 ▪ Some of the most significant documentaries 
of recent memory such as Citizenfour, The 
Invisible War, This Film Is Not Yet Rated, and 1971 
have one name in common: cinematographer 
Kirsten Johnson. In her second feature-length 
documentary Cameraperson, Johnson makes a 
collage out of the footage she shot through the 
years and displays–in her own words–“what needs 
to be shown”. Cameraperson is both an intellectual 
journey and a one-of-a-kind “workshop” on 
filmmaking. It’s possible to interpret the film as a 
long poem that sustains its allure.

n
tv

 b
el

g
es

el
 k

u
şa

ğ
ı 

d
o

cu
m

en
ta

r
y 

tı
m

e 
w

ıt
h

 n
tv

THÉRÈSE’İN HAYATLARI
LES VIES DE THÉRÈSE
THE LIVES OF THÉRÈSE

b 7 Cu. Fr. 11.00 | r5 8 Ct. Sa. 11.00 | c3 12 Ça. We. 13.30

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 52’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Sébastien Lifshitz

Görüntü Yön. Director of Photography: Paul Guilhaume Kurgu Editing: Pauline Gaillard Yapımcı Producer: Muriel 

Meynard Yapım Production Co.: Agat Films & Cie Dünya Hakları World Sales: Doc & Film International

2016 cannes Kuir Palmiye Queer Palm

 ▪ Fransa’da feminist aktivizmin sembol 
isimlerinden Thérèse Clerc’ten etkileyici bir veda… 
Sébastien Lifshitz, ileri yaştaki eşcinsel erkek ve 
kadınlarla yaptığı röportajlardan oluşan 2012 
tarihli belgesel filmi Les invisibles için Thérèse Clerc 
ile de görüşmüştü. Clerc, ölümcül bir hastalığa 
yakalandığını öğrenince Lifshitz ile iletişime geçti 
ve yönetmenden son günlerini de filme almasını 
rica etti. Thérèse’in Hayatları bize Clerc’in feminist 
harekete dahil oluş öyküsünü anlattığı gibi, 
dönemin bir manzarasını da çıkartıyor. Clerc’in 
çocuklarının da yer aldığı bu samimi belgesel, 
müthiş ve ilham verici bir yaşamın dokunaklı 
bir portresini çiziyor. Clerc, filmin Cannes’daki 
ilk gösteriminden birkaç ay önce, Şubat 2016’da 
hayata veda etmişti.

 ▪ This is a striking farewell from the iconic name 
of feminist activism in France, Thérèse Clerc. 
In his 2012 documentary Les invisibles in which 
Sébastien Lifshitz had interviewed elderly LGBTQ 
individuals, he had also met with Clerc. When 
she was diagnosed with a terminal disease, Clerc 
contacted Lifshitz and requested him to film her 
final days as well. The Lives of Thérèse paints 
a panorama of her times alongside the story of 
Clerc’s involvement in the feminist movement. 
Featuring also her children, this intimate 
documentary is a touching portrait of an inspiring 
and fabulous life. Thérèse Clerc passed away in 
February 2016, a few months before the premiere 
of the film at Cannes.
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AUSTERLİTZ

c3 7 Cu. Fr. 13.30 | b 8 Ct. Sa. 11.00

ALMANYA GERMANY 

2016 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 94’ | Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı German; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Sergei Loznitsa

Senaryo Screenplay: Sergei Loznitsa Görüntü Yön. Director of Photography: Sergei Loznitsa, Jesse Mazuch Kurgu 

Editing: Danielius Kokanauskis Yapımcı Producer: Sergei Loznitsa Yapım Production Co.: Imperativ Film Dünya 

Hakları World Sales: Imperativ Film

2016 leıpzıg Altın Güvercin Golden Dove

 ▪ Günümüzde insanlar, Nazilerin imha kamplarını 
ziyaretlerinde nasıl bir davranış sergiliyorlar? 
Ukraynalı saygın sinemacı Sergey Loznitsa, 
Venedik’te dünya prömiyerini yapan son 
belgeselinde kamerasını binlerce kişinin ziyaret 
ettiği; ölüm, keder, zulüm ve yıkımla özdeşleşen 
bu kamplara çeviriyor ve bu sorunun yanıtını 
arıyor. Film “selfie”ler, kahkahalar, yemek molaları 
ve rehberlerin genel geçer açıklamalarıyla ölüm 
kamplarının günümüzde sıradan bir turistik 
merkezden farkının kalmadığını gösteriyor. Tarih 
ve bugün ilişkisine yönelik öznel bakışına, 2015’te 
festivalde gösterilen Ağustos Olayları’ndan aşina 
olduğumuz Loznitsa, filminde yargıç değil tanık 
konumunu seçerken ölüm kamplarının günümüz 
insanı için anlamını da araştırıyor.

 ▪ How do people behave these days when they 
visit a Nazi concentration camp? Esteemed 
Ukrainian director Sergey Loznitsa searches 
for an answer as he turns his camera on these 
camps of death, misery, cruelty, and destruction 
in his latest documentary which premiered at 
the Venice Film Festival. The film reveals that 
these death camps are not any different than a 
random tourist attraction similarly crowded with 
selfies, laughter, meal breaks and trite narration 
by a guide. Audiences are familiar with Loznitsa’s 
objective view regarding the relation between the 
past and present, and here he positions himself as 
a witness instead of a judge as he examines what 
death camps mean for contemporary people.
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MIFUNE: SON SAMURAY
MIFUNE: THE LAST SAMOURAI

c3 9 Pz. Su. 13.30 | b 10 Pt. Mo. 13.30

JAPONYA JAPAN 

2016 | DCP | Renkli ve Siyah-Beyaz Colour and B&W | 80’ | İngilizce, Japonca; Türkçe, İngilizce altyazılı English, 

Japanese; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Steven Okazaki

Senaryo Screenplay: Steven Okazaki Görüntü Yön. Director of Photography: Tohru Hina, Yasuyuki Ishikawa Kurgu 

Editing: Steven Okazaki Müzik Music: Jeffrey Wood Yapımcı Producer: Toshiaki Nakazawa, Tôichirô Shiraishi Yapım 

Production Co.: Creative Associates, Limited / Farallon Films Dünya Hakları World Sales: Pascale Ramonda

 ▪ 170 kadar filmde rol alan Toshiro Mifune, 
Japon sinemasının Altın Çağı’nın en büyük 
oyuncularındandı. Mifune 1950’lerde ve 1960’larda 
Akira Kurosawa’nın çektiği birçok filmde rol aldı 
ve bu işbirliği, chanbara adı verilen, kılıç düellolu 
dönem filmlerini, Japon toplumunu inceleyen sert 
hikâyelere dönüştürdü; tıpkı John Ford ile John 
Wayne’in Amerika Western’lerini değiştirmeleri 
gibi. Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan 
bu belgesel, bu birliktelikten çıkan Raşomon, 
Yedi Samuray, Kanlı Taht, Yojimbo ve Kızıl Sakal 
gibi efsanevi filmleri incelerken Keanu Reeves’in 
anlatımıyla Mifune’nin hayat hikâyesini ve samuray 
janrının gelişimini ortaya koyuyor.

 ▪ Toshiro Mifune was the greatest actor from the 
Golden Age of Japanese Cinema, who appeared 
in nearly 170 films, including many by Akira 
Kurosawa in 1950s and 1960s. Kurosawa and 
Mifune transformed the chanbara film, the period 
sword fighting movie, into bold, provocative 
narratives that explored Japanese society, just as 
John Ford and John Wayne elevated the American 
Western. This documentary film, narrated by 
Keanu Reeves, focuses on some of the finest 
products of this collaboration including Rashomon, 
Seven Samurai, Throne of Blood, Yojimbo, and Red 
Beard, and explores Mifune’s life.
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KARŞI YÖNETMEN: KEN LOACH
VERSUS: THE LIFE AND FILMS OF KEN LOACH

r5 9 Pz. Su. 16.00 | b 10 Pt. Mo. 16.00

İNGİLTERE UK 

2016 | DCP | Renkli Colour | 93’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Louise Osmond

Görüntü Yön. Director of Photography: Roger Chapman Kurgu Editing: Joby Gee Müzik Music: Roger Goula Sarda 

Oyuncular Cast: Yapımcı Producer: Rebecca O’Brien Yapım Production Co.: BBC Films, BFI, Sixteen Films Dünya 

Hakları World Sales: Dogwoof Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

 ▪ Yalnızca İngiltere’de değil tüm dünyada saygınlığı 
su götürmez olan Ken Loach, 2016’de hem 
80. yaşını kutladı hem de 80. filmi Ben, Daniel 
Blake’i çekti. Yönetmen Louise Osmond, tiyatro 
yönetmenliği yaptığı ilk günlerinden TV dizilerine, 
oradan da ödüle doymadığı usta yönetmenliğine, 
Loach’un kariyerine derinlemesine bir bakış atıyor. 
Sette çekim yapmasına izin verilen Osmond, 
büyük ustanın son filmi Ben, Daniel Blake’in çekim 
aşamasını yakından gözlemliyor. Filmde Loach’la 
yapılan röportajların yanı sıra aralarında Cillian 
Murphy, Gabriel Byrne, Paul Laverty, Nell Dunn, 
Alan Parker, Melvyn Bragg, Sheila Hancock, Ricky 
Tomlinson, Chris Menges, Crissy Rock ve Barry 
Ackroyd’un da bulunduğu dostları, rakipleri, 
çalışma arkadaşlarıyla yapılan söyleşiler yer alıyor.

 ▪ One of Britain’s and the world’s most 
celebrated and controversial filmmakers, Ken 
Loach celebrated his 80th birthday, and released 
his 50th major work I, Daniel Blake in 2016. 
Granted exclusive access on set, director Louise 
Osmond assays Loach’s career, from his early 
work as a theatre director, to his TV dramas 
and later as an award-winning master director. 
Versus: The Life and Films of Ken Loach presents a 
surprisingly candid behind-the-scenes account of 
Ken Loach’s career as he prepares to release his 
latest film I, Daniel Blake. As well as interviews 
with Loach, Osmond talks with a host of his 
friends, adversaries, colleagues and collaborators 
including: Cillian Murphy, Gabriel Byrne, Paul 
Laverty, Nell Dunn, Alan Parker, Melvyn Bragg, 
Sheila Hancock, Ricky Tomlinson, Chris Menges, 
Crissy Rock, and Barry Ackroyd.
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ÖNEMSİZ BİR ADAM
UDEGI DHOOL
AN INSIGNIFICANT MAN

c3 9 Pz. Su. 16.00 | b 11 Sa. Tu. 16.00

HİNDİSTAN INDIA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 95’ | Hintçe, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Hindi, English; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Khushboo Ranka, Vinay Shukla

Senaryo Screenplay: Khushboo Ranka, Vinay Shukla Görüntü Yön. Director of Photography: Khushboo Ranka, Vinay 

Shukla, Vinay Rohira Kurgu Editing: Abhinav Tyagi, Manan Bhatt Müzik Music: Ola Fløttum Yapımcı Producer: Anand 

Gandhi, Khushboo Ranka, Vinay Shukla Yapım Production Co.: Memesys Cultural Lab

 ▪ Arvind Kejriwal, Hindistan toplumunu 
kutuplaştıran, ülkenin siyaset arenasını alışılmadık, 
öncülü görülmemiş yeni bir denkleme eriştiren 
sıradan bir adam. Su, elektrik, yolsuzluk gibi 
temel sorunları gündeme getiren bir aktivist 
iken memurluktan istifa eden Kejriwal, Sade 
Vatandaş adında muhalif bir parti kurdu ve 
ülkenin en köklü, güçlü partilerine kafa tuttu. 
Kejriwal’ı ve hareketini bencil ve anarşist bulanlar 
da devrimci addedenler de oldu. İki yıl boyunca 
bu sıradan adamı mitinglerden toplantılara 
izleyen bu ilginç “demokrasi belgeseli”nin yapım 
finansmanı, Hindistan’ın en büyük kitlesel fonlama 
kampanyasıyla sağlandı. Film, dünya prömiyerini 
Toronto Film Festivali’nde yaptı.

 ▪ Arvind Kejrival is an ordinary man who 
polarized the Indian society and threw the 
country’s political arena into an unprecedented 
equation. A former tax official-turned-activist-
turned-politician, Kejriwal formed a party called 
the Common Man’s Party (AAP) and challenged 
the most powerful and deep-rooted political 
parties in the country. Kejriwal and his movement 
were deemed self-serving and anarchistic by 
some and revolutionary by others. This gripping 
“documentary of democracy,” which was produced 
through the largest crowd funding effort in India 
and premiered at the Toronto Film Festival, 
follows this ordinary man for two years on the 
campaign trail.
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BEUYS

r5 6 Pe. Th. 13.30 | c3 7 Cu. Fr. 11.00 | b 15 Ct. Sa. 13.30

ALMANYA GERMANY 

2017 | DCP | Renkli ve Siyah-Beyaz Colour and B&W | 107’ | Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı German; Turkish, 

English s.t.

Yönetmen Director: Andres Veiel

Senaryo Screenplay: Andres Veiel Kurgu Editing: Stephan Krumbiegel, Olaf Voigtländer Müzik Music: Ulrich Reuter, 

Damian Scholl Yapımcı Producer: Thomas Kufus Yapım Production Co.: Zero One Film Dünya Hakları World Sales: 

Beta Cinema

 ▪ Berlin’de Altın Ayı için yarışan tek belgesel Beuys, 
yönetmeni Andres Veiel’in sözleriyle “çok Alman, 
aynı zamanda mizahı yüzünden çok gayri-Alman” 
sanatçı Joseph Beuys’un yapıtları kadar sıradışı 
yaşamını ve fikirlerini de ele alıyor. Ölümünden 
30 yıl sonra, bugün bile hâlâ zamanından ileri 
kabul edilen Beuys, New York Guggenheim 
Müzesi’nde kişisel sergisi yapılan ilk Alman 
sanatçı iken ülkesinde yapıtları “pahalı çöp” olarak 
aşağılanıyordu. Daha önce yayınlanmamış ses ve 
görüntü kayıtlarını çarpıcı bir kurguyla birleştiren 
belgesel, ölü bir tavşanla sanat tartışıp “kahkahasız 
devrim mi yapacaksınız?” diyen Beuys’un sanat ve 
dünya görüşünü de anlatıyor.

 ▪ The only documentary competing for the 
Golden Bear this year at Berlin, Beuys focuses on 
the ideas as well as the life and works of Joseph 
Beuys, whom director Andres Veiel describes 
as a very German artist “and at the same time, 
he is very un-German because of his humour.” 
Thirty years after his death he feels like a 
visionary, still ahead of his time. He was the first 
German artist to be given a solo exhibition at 
the Guggenheim Museum in New York whilst 
in Germany his work was derided as “expensive 
trash.” The comprehensive documentary paints a 
comprehensive portrait of Beuys with previously 
unpublished audio and video footage, including 
his explaining art to a dead rabbit.
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AMERİKALI ANARŞİST
AMERICAN ANARCHIST

r5 5 Ça. We. 19.00 | b 6 Pe. Th. 13.30 | c3 12 Ça. We. 11.00

ABD USA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 80’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Charlie Siskel

Senaryo Screenplay: Charlie Siskel Görüntü Yön. Director of Photography: Nina Bernfeld Kurgu Editing: Chris Mckinley 

Müzik Music: T. Griffin Yapımcı Producer: Charlie Siskel Yapım Production Co.: Bow And Arrow Entertainment, Patna 

Pictures Dünya Hakları World Sales: The Film Collaborative

 ▪ Yazılmış en kötü ünlü kitaplardan The Anarchist 
Cookbook, içerdiği bomba ve uyuşturucu imalatı 
talimatlarıyla sayısız suçlunun kütüphanesinde 
yer aldı, milyonlarca kopya sattı, internette 
yayıldı. Amerikalı Anarşist’te yönetmen Charlie 
Siskel, 1971’de ABD’de savaş karşıtlığı zirveye 
ulaştığı sıralarda, daha 19 yaşındayken kitabı 
kaleme alan William Powell’la yüzleşiyor. Film, 
hayatını kaybetmeden hemen önce, öğretmen 
olarak mazbut bir yaşam süren 65 yaşındaki 
Powell’la kitabın yazım ve yayım sürecinden ahlaki 
sorumluluğa uzanan zorlu bir röportaja ve arşiv 
görüntülerine yer veriyor.

 ▪ Containing instructions for manufacturing 
explosives and illicit drugs The Anarchist Cookbook, 
one of the most infamous books ever written, was 
a user’s reference for countless criminals which 
sold millions of copies and expanded its reach 
even further through the internet. In American 
Anarchist, director Charlie Siskel confronts 
William Powell who wrote the book back in 1971 
when he was just 19 years old at a time when anti-
war sentiment was at its peak in the US. The film 
features archival footage and a tough interview, 
which spans from the writing and publishing 
phase of the book to the ethical responsibility, 
conducted right before Powell passed away at 65 
while leading a decent life as a teacher.



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, ground-breaking, edgy and 
“challenging” films outside the mainstream with their style, 
form, approach, technique or narrative will be attractive 
especially for cinephiles looking for discoveries. Diversely 
dissimilar cinematic spirits roam in the Mined Zone.
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SAKATAT
GORGE COEUR VENTRE
STILL LIFE

r5 6 Pe. Th. 11.00 | i 10 Pt. Mo. 16.00 | c3 15 Ct. Sa. 13.30

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 82’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Maud Alpi

Senaryo Screenplay: Maud Alpi, Baptiste Boulba Görüntü Yön. Director of Photography: Jonathan Ricquebourg Kurgu 

Editing: Laurence Larre, Anne Gibourt, Romain Ozanne Oyuncular Cast: Boston, Virgile Hanrot, Dimitri Buchenet 

Yapımcı Producer: Claire Trinquet, Frédéric Premel, Mathieu Bompoint Yapım Production Co.: Mezzanine Films Dünya 

Hakları World Sales: MPM Film

2016 locarno Sanat Barış Ödülü Art Peace Award |  2016 louıs delluc ödülleri prıze (fransa france) En İyi İlk 

Film Best Debut

 ▪ Bir mezbaha; karanlık, duvarlarında hayvan 
çığlıklarının yankılanması durmak bilmiyor... Pek 
çok insan onları gıdadan öte olarak görmüyor. 
Onları ölüme uğurlayanlar ise onlarla artık ancak 
mekanik bir ilişki kurabiliyor. Her şeyin ortasında 
ise, başka bir canlı, bir köpek var. Bu köpek bilinç 
kazanıyor sanki mezbahada, olup biteni anlıyor ve 
karşı koyamayacağının farkındalığıyla başka türlü 
bir acı çekiyor. Maud Alpi’nin yer yer tüylerinizi 
ürpertecek bu ilk filmi, izledikten sonra uzun bir 
süre aklınızdan çıkmayacak bir doküdrama.

 ▪ The endless screams of animals echo on the 
walls of a slaughterhouse at night. Most people 
only see them as food. Those who send them to 
death have only a mechanic relationship with 
them. In the midst of all is another creature–a 
dog. As if this dog develops consciousness, he 
suffers through a different kind of pain than 
the animals slaughtered; like he is aware of his 
helplessness. Maud Alpi’s first feature is a chilling 
docu-drama that will get under your skin.
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RAW
GRAVE
RAW

c7 7 Cu. Fr. 24.00 | zorlu 12 Ça. We. 19.00 | a 14 Cu. Fr. 13.30 | r1 15 Ct. Sa. 16.00

FRANSA, BELÇİKA FRANCE, BELGIUM 

2016 | DCP | Renkli Colour | 98’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Julia Ducournau

Senaryo Screenplay: Julia Ducournau Görüntü Yön. Director of Photography: Ruben Impens Kurgu Editing: Jean-

Christophe Bouzy Müzik Music: Jim Williams Oyuncular Cast: Rabah Naït Oufella, Garance Marillier, Ella Rumpf 

Yapımcı Producer: Jean des Forêts Yapım Production Co.: Petit Film Dünya Hakları World Sales: Wild Bunch Türkiye 

Hakları Turkish Rights: UIP

2016 avrupa fantastik film festivalleri federasyonu european fantastıc fılm festıvals federatıon Avrupa 

Yapımı En İyi Fantastik Film Best European Fantastic Film |  2016 cannes FIPRESCI Ödülü Prize |  2016 sıtges 

En İyi Yeni Yönetmen, Genç Jüri Ödülü Best Up-and-coming Director, Young Jury Award |  2016 londra london 

Sutherland En Yaratıcı Film Sutherland Most Original Film

 ▪ Kimi seyircilerin fenalaşıp bayılmasına sebep 
olan Raw, son yılların en yaratıcı ve kanlı gerilim 
filmlerinden. Vejetaryen bir aileden gelen Justine, 
aile geleneğini izleyerek lisans eğitimi için Veteriner 
Hekimliği Fakültesi’ne girer. Yurtta, okul geleneği 
olan bir ritüel esnasında çiğ et yemeye zorlanır. 
O andan sonra hayatı elinde olmadan değişmeye 
başlar. Julia Ducournau ilk uzun metrajında 
bir büyüme hikâyesini, beden üzerine kurulu 
korkunun alanına ustalıkla taşıyor ve baştan sona 
diken üzerinde izlenen, şaşırtıcı, rahatsız edici ve 
hayranlık uyandırıcı bir tür filmine imza atıyor.

 ▪ Raw, which made some viewers pass out due to 
its graphic content, is one of the most inventive 
and gory thrillers of recent memory. Justine 
comes from a vegetarian family and attends a 
veterinarian faculty following family tradition. 
Staying at the dorms, she is forced to consume 
raw meat as part of a hazing initiation. Following 
the incident, her life starts to change beyond her 
control. In her feature debut Julia Ducournau 
masterfully places her coming-of-age story in the 
territory of body horror and comes up with an 
edge-of-your-seat film which is equal measures 
surprising, disturbing, and formidable.
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VAHŞİ BÖLGE
LA REGION SALVAJE
THE UNTAMED

a 7 Cu. Fr. 16.00 | r1 8 Ct. Sa. 19.00 | c7 14 Cu. Fr. 13.30

MEKSİKA, DANİMARKA, FRANSA, ALMANYA, NORVEÇ, İSVİÇRE MEXICO, DENMARK, FRANCE, GERMANY, 

NORWAY, SWITZERLAND 

2016 | DCP | Renkli Colour | 100’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Amat Escalante

Senaryo Screenplay: Amat Escalante, Gibrán Portela Görüntü Yön. Director of Photography: Manuel Alberto Claro 

Kurgu Editing: Fernanda De La Peza, Jacob Secher Schulsinge Müzik Music: Guro Moe, Lasse Marhaug, Martín 

Escalante Oyuncular Cast: Ruth Ramos, Simone Bucio, Jesús Meza, Edén Villavicencio Yapımcı Producer: Jaime 

Romandía, Fernanda De La Peza, Amat Escalante Yapım Production Co.: Mantarraya Producciones, Tres Tunap Dünya 

Hakları World Sales: The Match Factory

2016 venedik venıce En İyi Yönetmen Best Director |  2016 austın fantastıc En İyi Yönetmen Best Director

 ▪ Meksika sinemasının büyük yeteneği Escalante, 
Vahşi Bölge’de ülkesindeki muhafazakârlık, 
homofobi ve şovenizmi fanteziyle bir araya 
getiriyor. Ormanda bir kabinde, saf cinsel haz veren 
ve bu dünyaya ait olmayan bir varlık yaşamaktadır. 
İki çocuklu sıradan bir ailenin üyeleri bu varlığın 
çekimine kapılır. Filmini geçen yıl hayatını kaybeden 
Andrzej Zulawski’nin Possession’ına ithaf eden 
Escalante, toplumsal olandan güç alarak güçlü bir 
sinema diliyle hayal gücüne de alan açıyor.

 ▪ Amat Escalante, the great talent of the Mexican 
cinema, brings together the conservatism, 
homophobia and chauvinism of his country in 
a fantastic setting. In a cabin in the woods lives 
an otherworldly creature of sexual pleasures. An 
ordinary family with two children is caught in the 
spell of this entity. Escalante dedicates his film 
to late Andrzej Zulawski’s Possession and makes 
room for imagination with a potent cinematic 
language that takes its strength from the societal.
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OYUN ALANI
PLAC ZABAW
PLAYGROUND

i 8 Ct. Sa. 11.00 | c3 9 Pz. Su. 21.30 | r5 10 Pt. Mo. 16.00

POLONYA POLAND 

2016 | DCP | Renkli Colour | 82’ | Lehçe; Türkçe, İngilizce altyazılı Polish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Bartosz M. Kowalski

Senaryo Screenplay: Bartosz M. Kowalski, Stanislaw Warwas Görüntü Yön. Director of Photography: Mateusz Skalski 

Kurgu Editing: Bartosz M. Kowalski Müzik Music: Kristian Eidnes Andersen Oyuncular Cast: Michalina Swistun, 

Nicolas Przygoda, Przemek Balinski, Patryk Swiderski, Pawel Brandys, Anita Jancia-Prokopowicz, Pawel Karolak, 

Malgorzata Olczyk Yapımcı Producer: Dariusz Pietrykowski Yapım Production Co.: Film It Dünya Hakları World Sales: 

Latido Films Türkiye Hakları Turkish Rights: Sinema TV

2016 gdynıa En İyi Yeni Yönetmen Best Debut Director

 ▪ Geçen yılın en tartışmalı ve seyri en zor 
filmlerinden biri Oyun Alanı... 12 yaşındaki 
Gabrysia, okulun son gününde, âşık olduğu sınıf 
arkadaşına duygularını açmak ister. Bunun için 
alışılmadık bir yöntem seçer ve oğlana şantaj 
yaparak onu bir randevuya çağırır. Romantik 
geçmeyeceği her halinden belli olan bu buluşma 
bir dizi şiddet eylemini tetikler. Çocukların 
dünyasındaki acımasızlık ve şiddeti son derece 
soğukkanlı bir şekilde perdeye taşıyan bu film, 
Bartosz M. Kowalski’nin cevap vermekten 
ziyade sorunları ortaya koyan tavrıyla seyircisini 
diken üzerinde tutuyor; herkesin kolay kolay 
kaldıramayacağı final sahnesi de cabası.

 ▪ Playground was one of last year’s most 
controversial and hard to watch films. On the 
last day of school, 12 year-old Gabrysia wants to 
bare her feelings to her classmate crush. She 
chooses an unusual method and blackmails him 
to a rendezvous. This sure to be not romantic 
encounter triggers a series of violent acts. The 
film detachedly brings the cruelty and violence 
in children’s world to the screen and Bartosz 
M. Kowalski keeps the audience on edge by not 
providing answers in addition to a hard to handle 
finale.
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DAĞ
MONTE

i 5 Ça. We. 16.00 | r5 7 Cu. Fr. 11.00 | c3 14 Cu. Fr. 19.00

İTALYA, FRANSA ITALY, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 105’ | İtalyanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Italian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Amir Naderi

Senaryo Screenplay: Amir Naderi Görüntü Yön. Director of Photography: Roberto Cimatti Kurgu Editing: Amir 

Naderi Oyuncular Cast: Andrea Sartoretti, Claudia Potenza, Anna Bonaiuto, Zaccaria Zanghellini Yapımcı Producer: 

Rino Sciarretta, Carlo S. Hintermann, Gerardo Panichi, Eric Nyari Yapım Production Co.: Zivago Media, Citrullo 

International, Cineric Inc. Dünya Hakları World Sales: TVCO

 ▪ Kayaya karşı irade, kadere karşı kararlılık, dağa 
karşı tek bir adam… Yıllar önce, orta çağlarda, 
Agostino, karısı Nina ve oğlu Giovanni, bir dağın 
eteğinde bir köyde yaşıyordu. Agostino çalışkan bir 
çiftçiydi, ama boşuna: Dağ, güneş ışığını kesiyor, 
topraklarında hiçbir şey yetişmiyordu. Yaşadıkları 
birçok talihsizlikten sonra Nina ve Giovanni 
bir sabah tekrar edip duran bir sesle uyandılar. 
Agostino dağa tırmanmış, güneş ışığına yol açmak 
için kazmayla dağı parçalamaya çabalıyordu. 
Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan Dağ, 
Amerika’da yaşayan İranlı auteur yönetmen Amir 
Naderi’nin 2011’den bu yana çektiği ilk film.

 ▪ Willpower against stone, determination against 
fate, one man against a mountain... Many years 
ago, in medieval times, in a village at the feet of a 
mountain, lives Agostino with his wife Nina and 
their son Giovanni. Agostino is a hard-working 
farmer to no avail: the mountain prevented the 
sun from reaching their land, and they could 
grow nothing. After many misadventures, one 
morning Nina and Giovanni are woken up by 
a repetitive and incessant sound. It’s Agostino 
who has climbed the mountain and with a pick 
tries to pull it down to let the sunrays light their 
land. US-based Iranian auteur Amir Naderi’s first 
feature since 2011, Monte premiered at Venice 
Film Festival.
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SÜPER KARANLIK ZAMANLAR
SUPER DARK TIMES

k 5 Ça. We. 13.30 | r5 6 Pe. Th. 21.30 | c3 8 Ct. Sa. 11.00

ABD USA 

2017 | DCP | Renkli Colour | 102’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Kevin Phillips

Senaryo Screenplay: Ben Collins, Luke Piotrowski Görüntü Yön. Director of Photography: Eli Born Kurgu Editing: Ed 

Yonaitis Müzik Music: Ben Frost Oyuncular Cast: Owen Campbell, Charlie Tahan, Elizabeth Cappuccino, Max Talisman, 

Sawyer Barth, Amy Hargreaves, Adea Lennox Yapımcı Producer: Richard Peete, Jett Steiger, Edward Parks Yapım 

Production Co.: Ways & Means, Neighborhood Watch, Higher Content, Lila 9th Productions, Om Films Dünya Hakları 

World Sales: The Match Factory Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

 ▪ Rotterdam Film Festivali’nin Parlak Gelecek 
bölümünde Şubat ayında dünya prömiyerini 
yapan Süper Karanlık Zamanlar 1990’larda, 
internet, sosyal medya veya cep telefonlarının 
olmadığı günlerde geçen bir gençlik filmi. Filmin 
kahramanları Zach ve Josh, Amerika’da küçük 
bir kasabada yaşayan, çocukluk arkadaşı iki lise 
öğrencisidir. Olaysız geçen hayatları, arkadaşları 
Daryl’ın bir kaza sonucu ölümüyle sarsılır. Gençler 
korku ve telaşla cesedi saklar ve bundan söz 
etmeyeceklerine dair yemin ederler. Ancak aralarına 
aşılması güç bir mesafe girecektir. Tanınmış 
görüntü yönetmeni Kevin Phillips’in yönettiği ilk 
filmi, güçlü performanslara dayanan, arkadaşlık, 
şüphe ve suçluluk konularına eğilen parlak bir 
Amerikan bağımsızı.

 ▪ Premiered at the Rotterdam Film Festival’s 
Bright Future section in February, Super Dark 
Times is a story of friendship, guilt, suspicion, 
and youth, set in the 1990s–a time before the 
internet, cellphones and social media. Set in a 
small American town, Super Dark Times tells the 
story of Zach and Josh, two teenagers who’ve 
been best friends since childhood. Their lives 
have been largely uneventful, until their friend 
Daryl is accidentally killed. Panicked, the boys 
hide the body and swear one another to secrecy, 
but the emotional distance between them might 
well be insurmountable. The debut feature of 
well-known cinematographer Kevin Phillips is a 
stylish American indie, strikingly shot, with vivid 
performances.
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SAFARİ

b 5 Ça. We. 19.00 | c7 7 Cu. Fr. 16.00 | r5 8 Ct. Sa. 21.30

AVUSTURYA AUSTRIA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 90’ | Almanca, İngilizce, Afrikaan; Türkçe, İngilizce altyazılı German, English, Africaans; 

Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Ulrich Seidl

Senaryo Screenplay: Ulrich Seidl, Veronika Franz Görüntü Yön. Director of Photography: Wolfgang Thaler, Jerzy Palacz 

Kurgu Editing: Christof Schertenleib Katılanlar With: Gerald Eichinger, Eva Hofmann, Manuel Eichinger, Tina Hofmann, 

Manfred Ellinger Yapımcı Producer: Ulrich Seidl Yapım Production Co.: Ulrich Seidl Film Produktion Dünya Hakları 

World Sales: Coproduction Office

 ▪ Avusturya toplumunun en karanlık noktalarını 
günışığına çıkaran sıradışı sinemacı Ulrich 
Seidl’ın önce Venedik, ardından da Toronto 
film festivallerinde gösterilen son filmi Safari, 
yine rahatsız edici, yine kışkırtıcı ve şaşırtıcı. 
2015’te In the Basement / Bodrumda filmini 
festivalde izlediğimiz Seidl bu kez de Afrika’ya 
av amacıyla giden Avrupalı turistleri, Afrikalı yerli 
çalışanları ve av sürecini tüm vahşeti ve açıklığıyla 
izliyor. İmpalaların, zebraların, geyiklerin doğal 
ortamlarında öldürüldüğü Safari bir yanıyla av 
turizmi gibi tartışmalı bir konuyu ele alırken, 
Seidl’ın hep yaptığı gibi insan doğasının zihni 
zorlayan yönlerini da kurcalıyor.

 ▪ Delving into the realm of the unsettling, Ulrich 
Seidl this time follows Europeans who travel 
to Africa for hunting tourism. Provocative and 
surprising, Seidl’s Safari which premiered at 
Venice and Toronto film festivals, is relentless, 
unflinching in its documentarian harshness while 
it follows European tourists and African native 
workers during the hunting of impalas, zebras 
and other animals freely roaming in their natural 
habitats. Tackling hunting tourism, a controversial 
subject as it is, Seidl explores the darkest facets of 
human nature.
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SONUNCU
AKHER WAHED FINA
THE LAST OF US

c3 8 Ct. Sa. 13.30 | i 10 Pt. Mo. 11.00 | r5 13 Pe. Th. 16.00

TUNUS, KATAR, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, LÜBNAN TUNISIA, QATAR, UAE, LEBANON 

2016 | DCP | Renkli Colour | 94’ | Konuşmasız; No Dialogue

Yönetmen Director: Ala Eddine Slim

Senaryo Screenplay: Ala Eddine Slim Görüntü Yön. Director of Photography: Amine Messadi Kurgu Editing: Ala 

Eddine Slim Müzik Music: Tarek Louati Oyuncular Cast: Jawher Soudani, Fathi Akkari, Jihed Fourti Yapımcı Producer: 

Mohamed Ismail Louati, Kamel Laaridhi, Chawki Knis, Ala Eddine Slim Yapım Production Co.: Exit Productions, Inside 

Productions, Madbox Studios, SVP Dünya Hakları World Sales: Still Moving

2016 venedik venıce En İyi İlk Film Best First Feature

 ▪ Tunuslu sinemacı ve video sanatçısı Ala Eddine 
Slim’in bu ilk uzun metrajı, yaratıcılığa, hayal 
gücüne ve sürrealizme alan açarken görselliği ön 
plana çıkaran sıradışı bir film. Sahra Çölü’nden 
gelen bir adam, denizde motorla bir yolculuğa 
çıkar. Motoru bozulduğunda kendisini bir ormanda 
bulur ve (belki de kendisi olan) yaşlı bir adamla 
karşılaşır. Hayatta kalmak için etrafıyla uyum 
sağlamak zorunda kalan bu adamın yolculuğu, 
kaybolma ve kendini bulma hakkında felsefi bir 
hikâyeye dönüşür. Diyalog kullanmadan sinemanın 
sınırlarını zorlayan Slim, mülteciler ve göçmenlik 
konusuna alışılmadık bir yaklaşımla eğiliyor.

 ▪ The debut feature by the Tunisian filmmaker 
and video artist Ala Eddine Slim is an unusual 
film that puts visuality on the forefront as it 
makes room for inventiveness, imagination and 
surrealism. A man from the Sahara desert takes 
a boat trip. When his boat breaks down he finds 
himself in a forest where he meets an old man 
who might or might not be his future self. The 
journey this man takes while trying to adapt to 
his surroundings in order to survive becomes 
a philosophical anecdote about getting lost and 
finding one’s self. Slim pushes the boundaries 
of cinema by not employing dialogue and 
approaches the hot-button issue of refugees and 
immigration from a different perspective.
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KÉKSZAKÁLLÚ

i 8 Ct. Sa. 16.00 | c3 13 Pe. Th. 16.00 | r5 15 Ct. Sa. 11.00

ARJANTİN ARGENTINA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 72’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Gastón Solnicki

Senaryo Screenplay: Gastón Solnicki Görüntü Yön. Director of Photography: Diego Poleri, Fernando Lockett Kurgu 

Editing: Alan Segal, Francisco d’Eufemia Oyuncular Cast: Laila Maltz, Katia Szechtman, Lara Tarlowski, Natali Maltz, 

Maria Soldi, Pedro Trocca, Denise Groesman Yapımcı Producer: Gastón Solnicki, Iván Eibuszyc Yapım Production Co.: 

Filmy Wiktora, Frutacine Dünya Hakları World Sales: Frutacine

2016 venedik venıce FIPRESCI Ödülü–Ufuklar FIPRESCI Prize–Horizons

 ▪ Arjantin sinemasının genç ve parlak ismi 
Gastón Solnicki, filminin ilhamını ve ismini Béla 
Bartók’un operasından alıyor. Kékszakállú, üst-orta 
sınıftan genç kızların büyüme sancılarını soyut 
ve yaratıcı bir üslupla takip ediyor. Yaz sıcağının 
altında mayolarıyla, çalışırken, okulda veya 
ailelerinin yanındayken gözlemlediğimiz kızlar, 
Arjantin’de hayat gitgide zorlaşırken ebeveynlerinin 
ayrıcalıklarına sahip olmayan, varoluş krizindeki 
genç neslin temsilcileri. Klasik bir anlatım 
izlemeyen Solnicki, mesafeli bakışını korurken 
karakterlerinin çıkmazlarındaki mizahı da göz ardı 
etmiyor.

 ▪ The title and the inspiration for the young and 
bright Argentinian director Gastón Solnicki’s 
film comes from Béla Bartók’s opera. Kékszakállú, 
examines the growing pains of a group of young, 
upper-middle class girls with an abstract and 
inventive style. These girls we get to see walking 
in swimsuits in the heat of the summer, working, 
at school, or with their families are the members 
of a new generation in existential crisis which no 
longer have the privileges their parents once had 
as life in Argentina gets tougher. Solnicki stays 
clear from a conventional narrative and while 
he keeps a detached point of view he doesn’t 
disregard the humor of his characters’ dilemmas.

ANTİDEPRESAN

ANTIDEPRESSANT

Sinema hep izleyicisini güldürmenin yollarını aradı 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.

Film has often meant to entertain its viewers, putting 
emphasis on humour, which grew to become an 
indispensable element of cinema. The Festival is joyful to 
host a brilliant selection of light-hearted films which intend 
to amuse while provoking your thoughts and look at life 
from unprecedented, unexpected vantage points. Life is too 
short to take seriously.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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PARİS BÜYÜSÜ
PARIS PIEDS NUS
LOST IN PARIS

a 5 Ça. We. 13.30 | k 6 Pe. Th. 19.00 | c7 8 Ct. Sa. 11.00

FRANSA, BELÇİKA FRANCE, BELGIUM

2016 | DCP | Renkli Colour | 84’ | İngilizce, Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı English, French; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Dominique Abel, Fiona Gordon

Senaryo Screenplay: Dominique Abel, Fiona Gordon Görüntü Yön. Director of Photography: Claire Childeric, Jean-

Christophe Leforestier Kurgu Editing: Sandrine Deegen Oyuncular Cast: Emmanuelle Riva, Fiona Gordon, Dominique 

Abel, Pierre Richard Yapımcı Producer: Christie Molia, Charles Gillibert Yapım Production Co.: Courage Mon Amour 

Films, Moteur S’il Vous Plaît Production, CG Cinéma Dünya Hakları World Sales: MK2 Türkiye Hakları Turkish Rights: 

Bir Film

2016 phıladelphıa İzleyici Ödülü–Mansiyon Audience Award–Special Mention |  2016 denver İnci Ödülü Rare 

Pearl Award |  2016 mıll valley İzleyici Ödülü Audience Award

 ▪ Rumba’yla kalpleri fetheden komedi ikilisi Fiona 
Gordon ve Dominique Abel, Paris Büyüsü’nde 
sevilen tarzlarını sürdürüyorlar. Delişmen ikili, bu 
kez Fransız sinemasının efsane ismi Emmanuelle 
Riva ile birlikte yine Buster Keaton, Charlie Chaplin 
ve Jacques Tati’nin izinden gidiyor. Yaşlı teyzesi 
Martha’nın yardım isteyen mektubu üzerine 
Kanada’dan Paris’e gelen Fiona, burada sokaklarda 
yaşayan tasasız Dom’la tanışır. Martha, Dom 
ve Fiona’nın yolları Paris’te bir kesişir, bir ayrılır. 
Paris Büyüsü yaşam sevincinin ve tesadüfl ere olan 
inancın beyazperdeye yansıdığı, rengârenk bir 
komedi. Bu fi lm, Ocak ayında hayatını kaybeden 
Emmanuelle Riva anısına gösteriliyor.

 ▪ In Lost in Paris, Fiona Gordon and Dominique 
Abel, who won over hearts in Rumba, continue 
with their popular style. Along with the legendary 
French actress Emmanuelle Riva, the mad aleck 
duo once again follows in the footsteps of Buster 
Keaton, Charlie Chaplin and Jacques Tati. Upon 
receiving a letter from her old aunt asking for 
help, Fiona comes to Paris from Canada and 
encounters the carefree and homeless Dom 
while she is there. Martha, Fiona, and Dom keep 
crossing and uncrossing paths in Paris. Lost 
in Paris is a colorful comedy about joie de vivre 
and believing in coincidences. This film will be 
screened in memory of Emmanuelle Riva who 
passed away in January.
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GRÖNLAND’A YOLCULUK
LE VOYAGE AU GROENLAND
JOURNEY TO GREENLAND

c7 6 Pe. Th. 13.30 | k 9 Pz. Su. 11.00 | r5 12 Ça. We. 16.00

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 98’ | Fransızca, İnuit; Türkçe, İngilizce altyazılı French, Inuit; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Sébastien Betbeder

Senaryo Screenplay: Sébastien Betbeder Görüntü Yön. Director of Photography: Sébastien Godefroy Kurgu Editing: 

Céline Canard Müzik Music: Minizza (Franck Marguin, Geoffroy Montel) Oyuncular Cast: Thomas Blanchard, Thomas 

Scimeca, François Chattot, Ole Eliassen, Adam Eskildsen Yapımcı Producer: Frédéric Dubreuil Yapım Production Co.: 

Envie De Tempête Productions Dünya Hakları World Sales: Cercamon

 ▪ Thomas ve Thomas, otuzlu yaşlarda iki başarısız 
aktör. Bir gün ani bir kararla, oturdukları Paris’ten 
Grönland’a, yalnızca helikopterle ulaşılabilen 
Kullorsuaq’a doğru yolculuğa çıkarlar. Burada 
Thomas’lardan birinin babası olan Nathan 
yaşamaktadır. İki Thomas, İnuit toplumunun 
yaşadığı bu ücra kasabada neredeyse tüm 
alışkanlıklarını ve aileden yemeğe kadar hayata dair 
değer yargılarını gözden geçirecektir. Sébastien 
Betbeder’in prömiyerini Cannes’da yapan filmi, 
baştan sona karla kaplı olmasına rağmen sıcacık, 
ziyadesiyle enerjik, kahkaha dolu bir “tatil” ve 
kültür çatışması komedisi.

 ▪ Thomas and Thomas are both thirty-something 
actors down-on-their-luck. One day on a whim, 
they decide to leave for Kullorsuaq, a remote 
village in Greenland only accessible by helicopter, 
where Thomas’ father Nathan lives. Among the 
Inuit community, they reevaluate all their habits 
regarding their modern lives from family to food. 
Despite its frozen locale, Sébastien Betbeder’s 
film, which premiered at Cannes, is a warm and 
energetic “culture clash” and “vacation” comedy 
choke full of laughs.
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ROCKY 2 NEREDE?
WHERE IS ROCKY II?

r5 5 Ça. We. 13.30 | i 9 Pz. Su. 11.00 | c3 14 Cu. Fr. 16.00

FRANSA, ALMANYA, BELÇİKA, İTALYA FRANCE, GERMANY, BELGIUM, ITALY 

2016 | DCP | Renkli Colour | 93’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Pierre Bismuth

Görüntü Yön. Director of Photography: David Raedeker Kurgu Editing: Elise Pascal, Matyas Veress, Thomas Doneux 

Müzik Music: Hugo Lippens Yapımcı Producer: Gregoire Gensollen Yapım Production Co.: The Ink Connection Dünya 

Hakları World Sales: Pascale Ramonda

2016 la roche-sur-yon Yeni Dalgalar Ödülü Nouvelles Vagues Prize

 ▪ Pek çok kişi bilmiyor olabilir, ancak Pierre 
Bismuth, Charlie Kaufman ile birlikte 2000’lerin 
en hip filmlerinden biri olan Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind / Sil Baştan’ın fikir babalarından 
biri. Yönettiği bu ilk filme ilgi beslemek için belki 
bu kadarı yeterli, ancak dahası var: Sanatçı Ed 
Ruscha 1979’da, reçineden sahte bir kaya yapıyor 
ve bunu Mojave çölünde bir yere gizliyor. Bismuth, 
işte bu gizemli sanat eserini bulmak üzere bir 
özel dedektif, iki de senaryo yazarı alıyor işe. Daha 
sonra bol sorulu, bir o kadar da cevaplı, sürprizlerle 
dolu, eğlenceli bir yolculuk başlıyor.

 ▪ Many people might not know this, but along 
with Charlie Kaufman, Pierre Bismuth is one of 
the masterminds behind one of 2000s hippest 
films, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. This 
might be enough of a reference to garner interest 
in his first feature, but there’s more: In 1979, 
artist Ed Ruscha left a fake rock somewhere in 
the Mojave desert as an artistic manifest. In order 
to find this mysterious artwork Bismuth hires 
a private detective and two screenwriters. What 
follows next is a fun ride full of many questions, 
answers, and surprises.
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BODOSLAMA
LAVOOR ET HAKIR
THROUGH THE WALL

r1 5 Ça. We. 11.00 | i 8 Ct. Sa. 13.30 | k 9 Pz. Su. 16.00 | c7 13 Pe. Th. 13.30

İSRAİL ISRAEL 

2016 | DCP | Renkli Colour | 110’ | İbranice; Türkçe, İngilizce altyazılı Hebrew; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Rama Burshtein

Senaryo Screenplay: Rama Burshtein Görüntü Yön. Director of Photography: Amit Yasour Kurgu Editing: Yael 

Hersonski Müzik Music: Roy Edri Oyuncular Cast: Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi, Irit Sheleg, Roni Merhavi 

Yapımcı Producer: Assaf Amir Yapım Production Co.: Norma Productions Dünya Hakları World Sales: The Match 

Factory

2016 ophır ödülleri awards (israil ısrael) En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kostüm Best Screenplay,  

Best Actress (N. Kooler), Best Costume |  2016 hayfa haıfa En İyi Kadın Oyuncu Best Actress

 ▪ İlk filmi Fill the Void / Boşluğu Doldurmak’ta 
zoraki bir evlilik üzerinden Hasidik Yahudilerin 
katı geleneklerini tartışmaya açan Rama Burshtein 
dünya çapında övgü almıştı. Burshtein’ın yeni filmi 
Bodoslama yine evliliğe odaklanırken bu kez mizahı 
bir enstrüman gibi kullanan bir nevi devam filmi. 
Filmin merkezinde, düğün salonunun rezervasyonu 
dair her detayı planlanmış evliliğine bir ay kala 
terkedilen Michal var. Michal, bu duruma rağmen 
bir ay sonra, öyle ya da böyle evlenmeye kararlı. 
Burshtein’ın filmi “plana uygun” yola devam eden 
bir kadının hikâyesini anlatırken temposunu ve 
bakış açısını hiç yitirmiyor.

 ▪ Rama Burshtein had received international 
praise with her first feature Fill the Void, in which 
she criticized the rigid traditions of Hasidic 
Judaism through an arranged levirate marriage. 
Her new film Through the Wall once again focuses 
on a marriage and serves as a sort of sequel that 
uses humor like an instrument. At the center 
of the film is Mical, who, despite meticulously 
planning every detail of her wedding gets dumped 
by her fiancée a month before her special day. 
But, no matter what, Mical is determined to get 
married a month from now. Burschtein’s film 
keeps up the tempo and focus as it tells the 
story of a woman who is moving forward as she 
planned.
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AŞK GECESİ
UNA NOCHE DE AMOR
A NIGHT OF LOVE

r1 9 Pz. Su. 16.00 | k 10 Pt. Mo. 16.00 | c7 15 Ct. Sa. 11.00

ARJANTİN ARGENTINA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 90’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Hernán Guerschuny

Senaryo Screenplay: Sebastián Wainraich Görüntü Yön. Director of Photography: Marcelo Lavintman Kurgu Editing: 

Agustín Rolandelli Oyuncular Cast: Sebastian Wainraich, Carla Peterson, Soledad Silveyra, Rafael Spregelburd Yapımcı 

Producer: Pablo Udenio, Hernán Guerschuny, Milagros Roque Pitt, Gabriela Ruggeri, Alejandro Montiel, Juan Pablo 

Galli, Juan Vera, Alejandro Cacetta, Matías Levinson, Sebastián Wainraich Yapım Production Co.: Mys Producción, 

HC Films, Patagonik Film Group, Benteveo Producciones Audiovisuales Dünya Hakları World Sales: Meikincine 

Entertainment

2016 fort lauderdale Jüri Özel Ödülü–Yönetmenlik Special Jury Award for Direction

 ▪ 12 yıllık bir evliliğin en hareketli, maceralı, hem 
komik hem de trajik saatleri, Aşk Gecesi’nde… İki 
küçük çocuklarını büyükanneye bırakıp kırk yılda 
bir arkadaşlarıyla yemeğe çıkmaya niyetlenen 
Leonel ve Paola’nın başına gelmedik kalmaz: 
Geceye yalnız başlarlar; garson kızla, otoparkçıyla, 
eski sevgililerle takışırlar. Sıkıntı, anlamsız 
sohbetler, kıskançlık, aptal şakalar, gelecek planları, 
huzursuzluk ve şefkatle dolu bu gece 12 yıllık 
evliliği kurtaracak mıdır, yoksa bitirecek midir? 
Arjantin’de gişe rekoru kıran romantik komedi Aşk 
Gecesi, yönetmen Hernán Guerschuny’nin 2014 
festivalinde de gösterilen Film Eleştirmeni’nden 
sonra çektiği ilk film.

 ▪ A Night of Love is the spectacle of the most 
action filled, adventurous and tragic-comic hours 
of a 12-year marriage. Leonel and Paolo decide to 
leave their two young kids with their grandmother 
and go on a rare night out with their friends, 
but nothing goes on as planned. They start the 
night alone, and along the way they quarrel 
with a waitress, a valet, and some ex-lovers. Will 
this night full of boredom, petty conversations, 
jealousy, dumb jokes, future plans, anxiety, and 
affection make or break this marriage? A Night 
of Love which shattered box office records in 
Argentina is director Hernán Guerschuny’s first 
film after Film Critic which was shown at the 
Festival in 2014.
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APNE
APNÉE

k 8 Ct. Sa. 13.30 | r5 11 Sa. Tu. 11.00 | c3 12 Ça. We. 21.30

FRANSA FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 89’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Jean-Christophe Meurisse

Senaryo Screenplay: Jean-Christophe Meurisse Görüntü Yön. Director of Photography: Javier Ruiz-Gomez Kurgu 

Editing: Carole Le Page Oyuncular Cast: Céline Fuhrer, Thomas Scimeca, Maxence Tual, Thomas De Pourquery, Olivier 

Saladin, Claire Nadeau, Jean-Luc Vincent Yapımcı Producer: Emmanuel Chaumet Yapım Production Co.: Ecce Films 

Dünya Hakları World Sales: Ecce Films

 ▪ Kim demiş aşkı yaşamanın sadece bir yolu var, o 
da “düz” diye? Céline, Thomas ve Maxence... Üçü 
de birbirilerine âşık, ama yaşadıkları öyle bildiğimiz 
tarzda bir üçlü ilişki değil. Her şeyi beraber 
yaptıkları gibi, evlilik hayatını da üç kişi olarak 
deneyimlemek istiyorlar. Başvurularını geri çeviren 
belediye memurundan başlayarak ilişkilerinin 
önüne taş koyacak herkese, tüm geleneklere, 
kurumlara ve kurallara karşı durmakta da 
kararlılar. Yer yer Bertrand Blier’nin en iyi dönemini 
anımsatan bu anarşist komedi deli dolu ritmi, 
hınzır fikirleri ve eksantrik karakterleriyle izleyicinin 
kalbini hemen kazanıyor.

 ▪ Who said that there’s only one way to love and 
that’s “straight”? Céline, Thomas, and Maxence 
are in love, but this is no ordinary love triangle. 
Just like everything else, they want to experience 
the married life as three people. Starting from 
the city clerk who denies them a license, they are 
determined to confront anyone, any tradition, any 
institution, and any rule that stand in their way. 
This anarchistic comedy, which reminds in places 
the best moments of Bertrand Blier, takes over the 
hearts of the audience with its madcap rhythm, 
mischievous ideas, and eccentric characters.
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KIR DÜĞÜNÜ
AL MA’ WAL KHODRA WAL WAJH AL HASSAN
BROOKS, MEADOWS AND LOVELY FACES

c7 10 Pt. Mo. 13.30 | a 14 Cu. Fr. 16.00 | r5 15 Ct. Sa. 21.30

MISIR EGYPT 

2016 | DCP | Renkli Colour | 115’ | Arapça; Türkçe, İngilizce altyazılı Arabic; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Yousry Nasrallah

Senaryo Screenplay: Yousry Nasrallah, Ahmad Abdallah Özgün Yapıt Original Work: Bassem Samra Görüntü Yön. 

Director of Photography: Samir Bahsan Kurgu Editing: Mona Rabi Müzik Music: Wael Alaa Oyuncular Cast: Laila Eloui, 

Menna Shalaby, Bassem Samra, Ahmad Daoud, Alaa Zenhom, Sabrine Yapımcı Producer: Ahmad El Sobky Yapım 

Production Co.: El Sobki Film For Cinema Production Dünya Hakları World Sales: Pyramide International

 ▪ Mısır’ın nabzını en iyi tutan yönetmenlerden 
Yousry Nasrallah bu kez aşk, yemek, özgürlük 
ve hayat hakkında büyük bütçeli bir romantik 
komediye imza atıyor. Locarno Film Festivali’nde 
prömiyerini yapan bu sıcak filmin merkezinde 
oğulları aşçı Rıfat ve çapkın Celal ile bir yemek 
şirketi işleten Yahya var. Rıfat, kuzeni Kerime ile 
sözlüdür ama gönlü Şadiye’dedir; tabii Kerime 
de bir başkasına âşıktır, ama Rıfat’ın bundan 
haberi yoktur. Hizmet verdikleri bir düğünde Ferit 
ve zengin karısı şirketi satın almak istediklerini 
söylerler. Teklifin reddi, eski sevgililer ve damadın 
kız kardeşinin de meseleye dahil olmasıyla her şey 
karmakarışık olacaktır.

 ▪ One of the most masterful directors to depict 
Egyptian society, Yousry Nasrallah this time 
comes up with a large-scale romantic comedy 
about food, love, freedom and ultimately life that 
premiered at Locarno Film Festival. Yehia is a chef 
who with his two sons, a passionate cook Refaat 
and the womanizer Galal, manages a catering 
company. Karima, Yehia’s niece, is promised to 
Refaat, but Refaat loves Shadia, without knowing 
that Karima also loves someone else. During a 
peasant wedding catered by Yehia and his sons, 
Farid and his rich wife offer to buy their business. 
Farid’s offer is rejected, and ex-lovers and relatives 
meddle in for a farcical chaos.



MUSİKİŞİNAS

MUSICIANS

Shakespeare, “Müzik aşkın gıdasıysa…” der; ki müzik bir 
çoğumuz için de ruhun gıdasıdır. Musikişinas, müziği 
hayatlarının ayrılmaz bir parçası kılanların hikâyelerini bir araya 
getiriyor.

Shakespeare said “If music be the food of love…”, and 
for most of us, music is the food of the soul. Musicians 
brings together the stories of those for whom music is 
indispensable.



205204

m
u

si
k

iş
in

as
 

m
u

sı
cı

an
s

DJANGO - SÜRGÜN MELODİLER
DJANGO

b 6 Pe. Th. 11.00 | c7 7 Cu. Fr. 19.00 | k 8 Ct. Sa. 19.00

FRANSA FRANCE 

2017 | DCP | Renkli Colour | 117’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Etienne Comar

Senaryo Screenplay: Etienne Comar, Alexis Salatko Görüntü Yön. Director of Photography: Christophe Beaucarne 

Kurgu Editing: Monica Coleman Müzik Music: Django Reinhardt, Rosenberg Trio, Warren Ellis Oyuncular Cast: Reda 

Kateb, Cécile de France, Beata Palya, Bim Bam Merstein, Gabriel Mirété, Vincent Frade, Johnny Montreuil Yapımcı 

Producer: Olivier Delbosc, Marc Missonnier Yapım Production Co.: Fidélité Films Dünya Hakları World Sales: Pathé 

International Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

 ▪ Berlin Film Festivali’nin açılışını yapan  
Django - Sürgün Melodiler Avrupa Cazı’nın 
öncülerinden ve Gypsy Swing’in babası olarak 
anılan Django Reinhardt’ın Nazi işgali altındaki 
Paris’ten kaçışının hikâyesini anlatıyor. Soydaşları 
toplama kamplarında zulüm görürken Django 
Paris’te müziğiyle el üstünde tutulmaktadır. 
1943’te, Nazilerin “Amerika’dan gelen zenci 
müziğinin etkisine karşı durması” taleplerine karşı 
gelince Django, ailesiyle birlikte kaçmak zorunda 
kalır ve diğer Romanların da bulunduğu İsviçre 
sınırına doğru yola çıkar. Filmde efsane müzisyeni 
Hippocrates, A Prophet / Yeraltı Peygamberi’nden 
tanıdığımız Reda Kateb canlandırıyor.

 ▪ Django, which opened the Berlinale, is about 
one of the pioneers of European Jazz and the 
godfather of Gypsy Swing, Django Reinhardt, and 
chronicles his escape from Nazi-occupied Paris. 
While his cognates were subjected to atrocities, 
Django was hold in high esteem in Paris by virtue 
of his music. He sets off for the Swiss border 
where other Romanis have gathered after he is 
forced to flee with his family upon defying the 
Nazi order to “resist the influence of negro music 
coming out of America.” The legendary musician 
is played by Reda Kateb of Hippocrates, and A 
Prophet, and Lost River fame.
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BİR YILDIZ DÖNÜYOR
SOUVENIR

c7 6 Pe. Th. 19.00 | r1 12 Ça. We. 11.00 | k 15 Ct. Sa. 16.00

BELÇİKA, LÜKSEMBURG, FRANSA BELGIUM, LUXEMBOURG, FRANCE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 90’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Bavo Defurne

Senaryo Screenplay: Bavo Defurne, Yves Verbraeken, Jacques Boon Görüntü Yön. Director of Photography: Philippe 

Guilbert Kurgu Editing: Sophie Vercruysse Müzik Music: Pink Martini Oyuncular Cast: Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, 

Johan Leysen Yapımcı Producer: Yves Verbraeken Yapım Production Co.: Bonjour Pictures, Avenue B Productions, 

Frakas Productions, Deal Production Dünya Hakları World Sales: Pathé International Türkiye Hakları Turkish Rights: 

Bir Film

 ▪ Elle sayesinde kariyerinin belki de en müthiş 
yılını yaşayan Isabelle Huppert’in unutulmaz 
karakterlerine eklenen bir yenisi: Liliane, yıllar önce 
Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmış Fransız bir 
şarkıcıdır. Birinciliği ABBA’ya kaptırdıktan sonra 
kariyeri yokuş aşağı gitmiş ve en nihayetinde 
şarkıcılığı bırakmış, sıradan bir hayat sürmektedir. 
Ancak çalıştığı fabrikada, bir mesai arkadaşı onu 
tanır ve bu genç adam sayesinde geçmişte kalan 
şan ve şöhret, tekrar Liliane’ın hayatına girer. 
Komedi ve dram arasında başarıyla gidip gelen  
Bir Yıldız Dönüyor’da Huppert’in seslendirdiği 
şarkılar ünlü pop caz grubu Pink Martini’ye ait.

 ▪ Here comes another addition in the pantheon 
of unforgettable characters by Isabelle Huppert, 
who is having a terrific year with Elle. Liliane is 
a French singer who competed at the Eurovision 
Song Contest many years ago. After losing to 
ABBA her career goes downhill–she quits music 
business and starts to lead an ordinary life. 
However, one of her colleagues at the factory 
recognizes her and the fame she enjoyed in the 
past comes back into Liliane’s life. Treading 
smoothly between comedy and drama, Souvenir 
features songs performed by Huppert and written 
by the pop-jazz band Pink Martini.
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HAYKIR SARAYBOSNA
SCREAM FOR ME SARAJEVO

b 5 Ça. We. 21.30 | r1 7 Cu. Fr. 16.00

BOSNA HERSEK BOSNIA & HERZEGOVINA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 100’ | Boşnakça, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Bosnian, English; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Tarık Hodžić

Senaryo Screenplay: Tarık Hodžić, Jasenko Pasic Görüntü Yön. Director of Photography: Amel Djikoli Kurgu Editing: 

Tarık Hodžić Müzik Music: Bruce Dickinson Oyuncular Cast: Bruce Dickinson, Alex Elena, Chris Dale, Jasenko Pasic, 

Feda Stukan, Erol Gagula Yapımcı Producer: Adnan Cuhara Yapım Production Co.: Prime Time Ltd. Dünya Hakları 

World Sales: Prime Time Ltd.

 ▪ Iron Maiden’ın solisti Bruce Dickinson 
Saraybosna’ya ilk geldiğinde şehrin dünyanın geri 
kalanıyla bağlantısı kesilmiş; bombardıman, keskin 
nişancılar, açlık, elektrikle suyun sürekli kesilmesi 
yüzünden halk dehşetin esiri olmuştu. Bruce ve o 
zamanki grubunun cepheyi yararak Saraybosna’ya 
gelişi işte bu koşullar altındaydı. Film, Bruce 
Dickinson’ın 14 Aralık 1994’te Saraybosna BKC 
Konser Salonu’nda verdiği bu tarihi konseri ele 
alırken bir yandan da abluka altındaki Bosna’da 
müzik dünyasının hâlini beyaz perdeye taşıyor. 
Yönetmen Tarık Hodžić’in sözleriyle bu film, 
“Saraybosna ablukasını tüm dehşeti ve zulmüyle 
gözler önüne sererken halkın o koşullarda nasıl 
normal bir hayat sürdüğünü de gösteriyor. Haykır 
Saraybosna, hayat hakkında bir film.”

 ▪ The first time Iron Maiden’s frontman Bruce 
Dickinson was in Sarajevo, the city was cut off 
from the world, its citizens brutally terrorized 
by sharp shooters, bombing, and starvation. 
Bruce and his then-solo band drove through the 
frontlines to reach the city. The film focuses on 
the historic concert held in the city’s BKC music 
hall by Bruce Dickinson on December 14, 1994, 
and examines the music scene in the besieged 
Bosnian capital. In director Tarik Hodžić’s words, 
“this film will show all the cruelty and the horror 
of the siege of Sarajevo, and that the people lived 
normally in those circumstances. Scream For Me 
Sarajevo is a film about life.”
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GIMME DANGER

i 5 Ça. We. 19.00 | c3 6 Pe. Th. 11.00 | r5 7 Cu. Fr. 19.00

ABD USA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 108’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Jim Jarmusch

Görüntü Yön. Director of Photography: Tom Krueger Kurgu Editing: Affonso Gonçalves, Adam Kurnitz Katılanlar With: 

Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton, James Williamson, Steve Mackay, Mike Watt, Kathy Asheton, Danny Fields 

Yapımcı Producer: Carter Logan, Fernando Sulichin, Rob Wilson Yapım Production Co.: Low Mind Films Dünya Hakları 

World Sales: Independent Film Sales

2016 eleştirmenlerin seçimi belgesel ödülü crıtıcs choıce documentary awards (abd usa) Yaşayan Biri 

Hakkında Çekilmiş En İyi Belgesel Most Compelling Living Subject of a Documentary |  2016 new york tımes 

Eleştirmenlerin Seçimi Critics’ Pick

 ▪ “Gelmiş geçmiş en büyük rock’n’roll grubu.” 
Amerikan bağımsız sinemasının usta ismi Jim 
Jarmusch, Iggy Pop liderliğindeki The Stooges 
hakkında işte böyle diyor. Jarmusch’un yönettiği 
ve odağında The Stooges’ın yer aldığı müzik 
belgeseli Gimme Danger grubun büyüsünü ve 
eşsizliğini izleyiciyle cömertçe paylaşıyor. Bir 
hayranın gruba yazdığı aşk mektubundan, Iggy 
Pop’un çocukluğunun animasyonla canlandırılmış 
anlarına, The Stooges’ın zirvedeki günlerinde 
verdikleri konserlere ve güncel röportajlara uzanan 
Gimme Danger, rock’n’roll ruhunu, punk isyanını, 
öfkesini ve eğlenceyi bir arada barındırıyor.

 ▪ “The biggest rock‘n’roll band of all-time.” 
That is American independent filmmaker Jim 
Jarmusch’s opinion of Iggy Pop-fronted The 
Stooges. Directed by Jarmusch, Gimme Danger 
generously shares the magic and uniqueness of 
the band with the audience. Gimme Danger brings 
together the spirit of rock‘n’roll, the rebellion 
and anger of punk and a big dose of fun, and 
features a love letter from a fan, key moments in 
Iggy Pop’s childhood in animation form, concert 
footage from The Stooges’ heyday, and recent 
interviews.
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MISS SHARON JONES!

c3 6 Pe. Th. 19.00 | i 7 Cu. Fr. 13.30 | r5 9 Pz. Su. 13.30

ABD USA 

2016 | BluRay | Renkli Colour | 94’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Barbara Kopple

Görüntü Yön. Director of Photography: Gary Griffin, Tony Hardman, Kyle Kibbe Kurgu Editing: Jean Tsien, Anne Fratto 

Müzik Music: Sharon Jones, The Dap-Kings Yapımcı Producer: Barbara Kopple, David Cassidy Yapım Production Co.: 

Cabin Creek Films Dünya Hakları World Sales: Cabin Creek Films

2016 sarasota En İyi Belgesel Best Documentary |  2016 ulusal eleştiri kurulu natıonal board of revıew  

(abd usa) İlk Beş Belgesel Top Five Documentaries

 ▪ Sahne enerjisi ve yırtıcı vokaliyle “dişi James 
Brown” olarak anılan, soul ve funk’ı yeniden genç 
dinleyiciler için alevlendiren, Amy Winehouse ve 
Mark Ronson gibi birçok sanatçıya esin veren diva 
Sharon Jones, 2016’da hayatını kaybetti. Oscar 
ödüllü saygın belgeselci Barbara Kopple, dost 
olduğu Jones’un hastalıkla boğuşsa da sahneden 
inmediği, zorlu, dirayetli, eziyetli olduğu kadar 
heyecan ve başarılarla dolu son üç yılını bu filmle 
anlatıyor. Sharon Jones, 2012’de İstanbul Caz 
Festivali kapsamında İstanbul’da da bir konser 
vermişti.

 ▪ Nicknamed the “female James Brown,” Sharon 
Jones, the diva known for her stage presence and 
savage vocals who made soul and funk popular 
amongst a new generation of listeners, cited as 
a major inspiration by many artists including 
Amy Winehouse and Mark Ronson has passed 
away in 2016. The Academy Award-winning 
documentarian Barbara Kopple, who was a friend, 
brings the challenging, persevering, and grueling, 
as well as exciting and successful final three years 
of Jones who never abandoned the stage despite 
fighting a terminal disease. Sharon Jones had 
given a concert at Istanbul Jazz Festival in 2012.

KURTULUŞ GÜNÜ
LIBERATION DAY

b 13 Pe. Th. 13.30 | r5 15 Ct. Sa. 16.00

NORVEÇ, LETONYA NORWAY, LATVIA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 100’ | İngilizce, Korece; Türkçe, İngilizce altyazılı English, Korean; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Ugis Olte, Morten Traavik

Senaryo Screenplay: Ugis Olte, Morten Traavik Görüntü Yön. Director of Photography: Sven-Erling Brusletto, Valdis 

Celmins Kurgu Editing: Ugis Olte, Gatis Belogrudovs Müzik Music: Laibach Yapımcı Producer: Uldis Cekulis, Morten 

Traavik Yapım Production Co.: VFS Films, Traavik.Info Dünya Hakları World Sales: Dogwoof

 ▪ Bir gün, tarihte ilk defa bir rock grubu Kuzey 
Kore’yi ziyaret etti ve belki de değişimin ilk adımı 
atılmış oldu… Ağustos 2015’te, Kurtuluş Günü’nde, 
yani Kore’de Japon sömürgesinin sona erişinin 70. 
yıldönümünde, Slovenyalı kült rock grubu Laibach, 
Pyongyang’da bir konser verdi. Şarkı listesinde 
The Beatles ve hatta The Sound of Music’ten doom 
cover şarkılar yer alıyordu. Öyle ki, Slavoj Zizek 
bu konseri “21. yüzyılın en büyüleyici kültürel, 
ideolojik, siyasal olayı” diye tanımladı. George 
Orwell, “tüm sanat propagandadır” derken Laibach 
da “tüm propaganda sanattır” diyor. Kurtuluş Günü, 
hem bu tarihi konserin hazırlık safhasını hem de 
Laibach’ı takip ediyor.

 ▪ One day a rock band visited North Korea for 
the first time, and perhaps the world was not 
the same any more… In August 2015, on the 
occasion of the 70th anniversary of Liberation Day 
which marks the end of Japanese colonial rule in 
Korea, Slovenian cult band Laibach performed 
in Pyongyang. The set list included doom covers 
of songs from The Beatles and The Sound of 
Music. Liberation Day follows this controversial 
band and the process of setting up the historic 
concert, labeled by Slavoj Zizek as “the most 
fascinating cultural, ideological, political event of 
the 21st century so far.” As George Orwell said, all 
art is propaganda, and as Laibach reasserts, all 
propaganda is art.
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JOTA - FLAMENKONUN ÖTESİNDE
JOTA DE SAURA

r5 6 Pe. Th. 19.00 | i 9 Pz. Su. 13.30 | c7 12 Ça. We. 11.00

İSPANYA SPAIN 

2016 | DCP | Renkli Colour | 90’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Carlos Saura

Senaryo Screenplay: Carlos Saura Görüntü Yön. Director of Photography: Paco Belda Kurgu Editing: Carlos Saura, 

Medrano Müzik Music: Alberto Artigas, Giovanni Sollima Oyuncular Cast: Miguel Angel Bernal, Sara Baras, Ara 

Malikian, Carlos Núñez, Juan Manuel Cañizares, Giovanni Solima, Enrique Sonilis Yapımcı Producer: Gabriel Arias-

Salgado Ruiz-Jimenez, Leslie Calvo, Carlos Saura Medrano, Axel Kuschevatzky Yapım Production Co.: Telefonica 

Studios S.L., Tresmonstruos Media, Movistar+ Dünya Hakları World Sales: Latido Films Türkiye Hakları Turkish Rights: 

Filmartı

 ▪ Sinemada dansın en göz alıcı örneklerini yaratan 
efsane İspanyol yönetmen Carlos Saura bu kez 
memleketinin folk müziği ve danslarından “La 
Jota”yı anlatmaya soyunuyor. Jota - Flamenkonun 
Ötesinde, bir kültürün tarihini ve geleceğini 
merkezine alırken kendini müzik dinleyicisi olarak 
tanımlayan herkese hem görsel hem de işitsel bir 
ziyafet sunuyor, tıpkı yönetmenin son dönemde 
çektiği diğer parlak müzik belgeselleri gibi. Usta 
yönetmen, ülkesinin enerjisini perdeye taşımaya 
devam ediyor.

 ▪ Carlos Saura, the legendary Spanish director 
who is responsible for some of the most dazzling 
dance sequences ever put on film, brings us “La 
Jota”, a folk dance from his native northern Spain. 
Similar to the director’s recent accomplished 
music documentaries, Jota de Saura provides an 
audio-visual feast for music lovers as it centers on 
the history and future of a culture. The maestro 
continues to bring the vibrancy of his country to 
the screen.

NERDESİN AŞKIM?

WHERE ARE YOU MY LOVE?

Festivalin, aşkın ne yaşı ne de cinsiyeti olduğunun altını 
çizen bu yeni bölümü, aşkı bulmanın, aramanın bin bir yolu 
olduğunu anlatan filmleri bir araya getiriyor.

This new section of the festival brings together films that 
say love has no age or gender and there are a thousand ways 
to find and look for love.
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TEKVANDO
TAEKWONDO

c7 6 Pe. Th. 16.00 | k 7 Cu. Fr. 19.00 | r5 11 Sa. Tu. 16.00

ARJANTİN ARGENTINA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 105’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Marco Berger, Martín Farina

Senaryo Screenplay: Marco Berger Görüntü Yön. Director of Photography: Martín Farina Kurgu Editing: Marco Berger 

Müzik Music: Pedro Irusta Oyuncular Cast: Gabriel Epstein, Lucas Papa, Nicolás Barsoff, Francisco Bertín, Arturo 

Frutos, Andrés Gavaldá, Juan Manuel Martino Yapımcı Producer: Verónica Argencio, Marco Berger, Martín Farina 

Yapım Production Co.: Oh My Gomez! Films Dünya Hakları World Sales: Outplay Films

2016 molodıst (kiev) En İyi Film–Sunny Bunny Best Film–Sunny Bunny

 ▪ Festival takipçilerinin Hawaii ve Kelebek ile 
hatırlayacağı Marco Berger, belgeselci Martín 
Farina ile birlikte yönettiği yeni filminde yine 
karakterler arasındaki cinsel çekim ve buradan 
kaynaklanan gerilime mercek tutuyor. Fernando, 
sporcu erkek arkadaşlarını bir süreliğine 
ailesinin yazlık evine çağırır. Bu genç erkeklerin 
günlük rutinlerini, Germán’ın bakış açısından 
izleriz. Germán gey olduğunu henüz diğerlerine 
söylememiştir; etrafında bir sürü erkek çoğunlukla 
çıplak dolaşırken kendini rahat hissetmemektedir, 
üstelik Fernando’ya âşıktır. Tekvando, röntgencilik 
üzerine erotik bir deneme olduğu kadar umut verici 
bir aşk filmi.

 ▪ In his new film, co-directed with the 
documentarian Martín Farina, Marco Berger, 
whom the followers of the festival will remember 
from Hawaii and Butterfly, once again focuses on 
the tension caused by sexual attraction between 
the characters. Fernando invites a group of his 
jock friends to his family’s vacation house. We 
get to see the daily routine of these young men 
through the eyes of Germán, who has not yet 
come out as gay to them. He feels uncomfortable 
while a group of men walk around him mostly 
naked. On top of that, he is in love with Fernando. 
Taekwondo is an erotic essay on voyeurism as well 
as a promising love story.
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ŞEYTAN TÜYÜ
HANDSOME DEVIL

c7 11 Sa. Tu. 19.00 | k 12 Ça. We. 16.00 | r5 13 Pe. Th. 21.30

İRLANDA IRELAND 

2016 | DCP | Renkli Colour | 95’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: John Butler

Senaryo Screenplay: John Butler Görüntü Yön. Director of Photography: Cathal Watters Kurgu Editing: John O’Connor 

Müzik Music: John McPhillips Oyuncular Cast: Andrew Scott, Fionn O’Shea, Nick Galitzine Yapımcı Producer: Rebecca 

O’Flanagan, Robert Walpole Yapım Production Co.: Treasure Entertainment Dünya Hakları World Sales: Radiant Films 

International

2017 dublin En İyi İrlanda Filmi Best Irish Feature |  2016 montreal lgbt İzleyici Ödülü Audience Award

 ▪ İrlandalı yazar ve yönetmen John Butler’ın kendi 
senaryosundan filme aldığı Şeytan Tüyü etkileyici 
ve hareketli bir gençlik filmi. 16 yaşındaki Ned 
babasının zoruyla bir yatılı okula gider. Ned’in en 
büyük tutkusu müziktir ama gittiği okulda geçerli 
olan tek tutku rugby sporudur. Kırmızıya boyanmış 
saçlarıyla dikkat çeken Ned, bu maço ortamda 
hemen hakaretlere maruz kalır. Oda arkadaşı 
Conor ise yakışıklı ve başarılı bir sporcudur ama 
farklı sebeplerle o da okul arkadaşlarına uyum 
sağlayamamaktadır. Bu iki dışlanmış gencin 
dostluğu kendilerini keşfetmelerine aracı olur. 
Butler, oyuncularından aldığı iyi performanslar 
ve enerjik bir kurgunun yardımıyla, samimi ve 
herkesin kendinden bir şeyler bulacağı bir büyüme 
öyküsü anlatıyor.

 ▪ Adapted by Irish author and director John 
Butler from his own screenplay, Handsome Devil 
is an impressive and vibrant youth film. Forced 
by his father, the 16-year-old Ned enrols in a 
boarding school. His greatest passion in life is 
music, but the school boys are interested solely 
in rugby, and with his hair dyed red, this is 
not the only thing that Ned is conspicuous for. 
His roommate Conor, although a good-looking 
jock has his own reasons to no mingle with his 
classmates. The friendship of these two outcast 
boys will help them discover themselves. With the 
help of wonderful performances and swift editing, 
Handsome Devil tells an intimate and coming-of-
age story accessible to all.
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DÜNYAMIN MERKEZİ
DIE MITTE DER WELT
CENTER OF MY WORLD

c7 9 Pz. Su. 21.30 | k 11 Sa. Tu. 19.00 | r5 14 Cu. Fr. 11.00

ALMANYA, AVUSTURYA GERMANY, AUSTRIA 

2016 | DCP | Renkli Colour | 115’ | Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı German; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Jakob M. Erwa

Senaryo Screenplay: Jakob M. Erwa Özgün Yapıt Original Work: Andreas Seinhöfel Görüntü Yön. Director of 

Photography: Ngo The Chau Kurgu Editing: Carlotta Kittel Müzik Music: Paul Gallister Oyuncular Cast: Louis 

Hofmann, Sabine Timoteo, Ada Philine Stappenbeck, Jannik Schümann Yapımcı Producer: Boris Schönfelder Yapım 

Production Co.: Neue Schönhauser Filmproduktion Gmbh Dünya Hakları World Sales: m-Appeal

2016 floransa kuir florence queer En İyi Film Best Feature Film

 ▪ Güzel görüntüler, dinamik bir soundtrack ve 
genç oyuncularının etkileyici performanslarıyla 
son yılların seyri en keyifli büyüme filmlerinden 
biri olan Dünyamın Merkezi, ergenlik yıllarının 
kalbe dair acı tatlı mevzularını başarıyla perdeye 
taşıyor. 17 yaşındaki Phil, yıllardır annesi ve ikiz kız 
kardeşi ile yaşamaktadır. Gittiği yaz kampından 
döndüğünde evdeki atmosferi değişmiş bulur; 
annesinin yeni bir erkek arkadaşı vardır. Diğer 
yandan Phil de okullarına yeni gelen bir erkek 
öğrenciye, Nicholas’a âşık olur. İlk aşk, bir sürü 
güzel deneyimle beraber, daha önce hiç tatmadığı 
tarzda bir acıyı da Phil’in hayatına sokar.

 ▪ With beautiful visuals, a dynamic soundtrack, 
and impressive performances from a young cast 
Center of My World is one of the most delightful 
coming-of-age stories in recent memory that 
ably conveys bittersweet affairs of the heart. 17 
year-old Phil lives with his mother and twin 
sister. When he returns from summer camp he 
finds that things have changed; his mother has a 
new boyfriend. Meanwhile, Phil falls in love with 
Nicholas, the new exchange student at school. 
Along with beautiful new experiences first love 
brings the kind of pain that Phil has never tasted 
before.
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GENÇLİK BAŞIMDA DUMAN
HJARTASTEINN
HEARTSTONE

c7 5 Ça. We. 11.00 | k 6 Pe. Th. 16.00 | b 8 Ct. Sa. 19.00

İZLANDA, DANİMARKA ICELAND, DENMARK 

2016 | DCP | Renkli Colour | 129’ | İzlandaca; Türkçe, İngilizce altyazılı Icelandic; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Gudmundur Arnar Gudmundsson

Senaryo Screenplay: Gudmundur Arnar Gudmundsson Görüntü Yön. Director of Photography: Sturla Brandth Grovlen 

Kurgu Editing: Anne Osterud, Janus Billeskov Jansen Müzik Music: Kristian Selin Eidnes Andersen Oyuncular Cast: 

Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir, Katla Njálsdóttir Yapımcı Producer: Anton Máni Svansson, Lise 

Orheim Stender, Jesper Morthorst, Gudmundur Arnar Gudmundsson Yapım Production Co.: SF Studios, Join Motion 

Pictures Dünya Hakları World Sales: Films Boutique Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

2017 edda ödülleri (izlanda ıceland) En İyi İzlanda Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi özgün Senaryo, En İyi Erkek 

Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yapım Tasarım, En İyi Görüntü, En İyi Kostüm, En İyi Kurgu Best 

Icelandic Film, Best Director, Best Original Screenplay, Best Actor (B. Hinriksson), Best Supporting Actress (N.D. 

Filippusdottir), Best Production Design, Best Cinematography, Best Costume Design, Best Editing |  2017 premıers 

plans (angers) Büyük Ödül, İzleyici Ödülü Grand Prix, Audience Award |  2016 venedik venıce Kuir Aslan Queer 

Lion |  2016 varşova warsaw En İyi Yönetmen, Kiliseler Birliği Ödülü, Mansiyon Best Director, Ecumenic Jury 

Award, Special Mention

 ▪ Gönül işleri en iyi arkadaşların arasına girerse... 
Thor ve Kristjan İzlanda’nın doğusundaki küçük 
bir balıkçı kasabasında yaşayan ve can sıkıntısını 
gündelik hayatlarında sonuna kadar hisseden 
iki ergendir. İçtikleri su ayrı gitmez, ta ki Beta 
ve Hanna adında iki kız hayatlarına girinceye 
değin. Thor hayatında ilk kez âşık olur ve gözü 
Beta’dan başkasını görmemeye başlar. Kristjan da 
âşıktır ama en iyi arkadaşına... Thor kendisinden 
uzaklaştıkça Kristjan giderek umutsuzluğa kapılır.

 ▪ What if matters of the heart mess best friends? 
Thor and Kristjan are two teenagers living and 
bored of the droning life in a small fishing town 
in the east of Iceland. They are very close, best 
friends, that is until they meet two girls: Beta and 
Hanna. This is the first time Thor falls in love, 
with Beta. Though the same goes for Kristjan, 
who is in love with his best friend. As Thor 
distances himself, Kristjan feels more desperate.
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ERKEK DÜŞMANLARI
THE MISANDRISTS

r1 7 Cu. Fr. 24.00 | c7 8 Ct. Sa. 24.00

ALMANYA GERMANY 

2017 | DCP | Renkli Colour | 91’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Bruce LaBruce

Senaryo Screenplay: Bruce LaBruce Görüntü Yön. Director of Photography: James Carman Kurgu Editing: Judy 

Landkammer Oyuncular Cast: Susanne Sachsse, Viva Ruiz, Kembra Pfahler, Caprice Crawford, Grete Gehrke, Kita 

Updike, Victoire Laly, Lo-Fi Cherry, Olivia Kundisch, Til Schindler Yapımcı Producer: Jürgen Brüning, Bruce LaBruce, 

Sonja Klümper, Paula Alamillo Rodríguez Yapım Production Co.: Jürgen Brüning Filmproduktion, Amard Bird Films 

Dünya Hakları World Sales: m-appeal

 ▪ “Tüm dünyaların Tanrıçaları, şükür size ki beni 
erkek yaratmadınız! Kahrolsun patriarka!” Kült 
sinemacı Bruce LaBruce yine “siyaseten yanlış 
bir hareket” yaptı ve kışkırtıcı, avangart siyasi bir 
aşırılıkla karşımıza çıktı: Gizli bir feminist terörist 
hücrenin amacı lezbiyen porno filmler çekerek 
kadınları özgürleştirmek, ataerkilliği devirmek ve 
yeni bir feminist dünya düzeni kurmaktır. Grubun 
başında, paravan olarak uyumsuz kızlara yönelik 
bir okul işleten Koca Ana vardır. Kızlardan biri, 
polisten kaçan bir gence acıyıp onu okulda saklar. 
Ama adamın varlığı düzenlerini bozacaktır. Erkek 
Düşmanları dünya prömiyerini Şubat ayında Berlin 
Film Festivali’nin Panorama bölümünde yaptı. 

 ▪ “Blessed be the Goddess of all worlds that has 
not made me a man! Down with the patriarchy!” 
Cult filmmaker Bruce LaBruce once again makes 
a “politically incorrect gesture” to come up with 
a provocative avant-garde political extravaganza: 
A secret cell of feminist terrorists is planning to 
liberate women, overthrow the patriarchy, and 
usher in a new female world order. The group 
is led by Big Mother, who operates a school for 
wayward girls in the countryside as a front. When 
a young radical leftist man happens upon this 
school, one of the girls takes pity on him and 
hides him in the basement. However, his presence 
eventually disrupts the order. The Misandrists 
premiered in February at the Berlin Film Festival 
in the Panorama section.

CHAVELA

c3 7 Cu. Fr. 19.00 | r5 10 Pt. Mo. 11.00 | b 15 Ct. Sa. 16.00

ABD USA 

2017 | DCP | Renkli ve Siyah-Beyaz Colour and B&W | 90’ | İspanyolca, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish, 

English; Turkish, English s.t.

Yönetmenler Directors: Catherine Gund, Daresha Kyi

Görüntü Yön. Director of Photography: Catherine Gund, Natalia Cuevas, Paula Gutiérrez Orío Kurgu Editing: Carla 

Gutierrez Müzik Music: Gil Talmi Oyuncular Cast: Yapımcı Producer: Catherine Gund, Daresha Kyi Yapım Production 

Co.: Aubin Pictures Dünya Hakları World Sales: Latido Films

 ▪ İlk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yapan 
Chavela ile, The Guardian’ın tabiriyle “insanın 
ruhunu burkan Meksikalı, lezbiyen diva” Chavela 
Vargas’a bir daha hayran kalacaksınız. 1950’lerden, 
hayatını kaybettiği 2012’ye kadar saygınlığı hiç 
azalmayan cesur, isyankâr, tabudeviren, lirik sesi 
ve her şarkısıyla dinleyenlerini gözyaşlarına boğan 
efsane şarkıcı Chavela Vargas’ın Frida Kahlo’yla 
ilişkisinden Ava Gardner’le kaçamağına, 14 yaşında 
Kosta Rika’dan Meksika’ya kaçışına, şarkılarındaki 
hikâyelerden (belki de) kendi uydurduğu 
söylentilere, her şey bu filmde yer alıyor. Neredeyse 
her filminde sanatçının bir şarkısını kullanan, 
hayranlığını hiç sözünü sakınmadan ifade eden 
Pedro Almodovar da bu filmde anlatıcılardan biri 
olarak yer alıyor

 ▪ Premiered at Berlinale, Chavela will once again 
make you fall in love with Chavela Vargas, “a 
Mexican diva who can wring your very soul” as 
The Guardian aptly states. From the 1950s to her 
death in 2012, Vargas was held in high esteem 
and this lovely documentary contains everything 
about the brave, rebellious, iconoclastic, legendary 
singer who brought tears to listeners’ eyes with 
her songs, from her relationship with Frida Kahlo, 
to her fling with Ava Gardner, from her running 
away from Costa Rica to Mexico at the age of 14 to 
the stories behind her songs and the rumors she 
(probably) started.
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TANRININ UNUTTUĞU YER
GOD’S OWN COUNTRY

r5 11 Sa. Tu. 21.30 | k 12 Ça. We. 11.00 | i 13 Pe. Th. 16.00 | c7 14 Cu. Fr. 19.00

İNGİLTERE UK 

2017 | DCP | Renkli Colour | 104’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Francis Lee

Senaryo Screenplay: Francis Lee Görüntü Yön. Director of Photography: Joshua James Richards Kurgu Editing: Chris 

Wyatt Oyuncular Cast: Josh O’Connor, Alec Secareanu, Ian Hart, Gemma Jones Yapımcı Producer: Jack Tarling, Manon 

Ardisson Yapım Production Co.: Shudder Films, Inflammable Films, Magic Bear Productions, BFI, Creative England 

Dünya Hakları World Sales: Protagonist Pictures

2017 sundance Dünya Sineması Yönetmenlik Ödülü (Dram) World Cinema Directing Award: Dramatic

 ▪ İngiliz usulü Brokeback Dağı sözleriyle övülen 
Sundance ödüllü Tanrının Unuttuğu Yer, İngiliz 
bir koyun çiftçisi ile göçmen bir işçi arasındaki 
aşkı anlatıyor. Kendi de İngiltere’de bir çiftlikte 
büyüyen yönetmen Francis Lee’nin düşük bütçeli 
bu ilk uzun metrajlı filmi, Sundance’te yarışmaya 
alınan tek İngiliz filmi oldu. Film, Yorkshire’da 
bir koyun çiftliği sahibi olan, hayatından bezmiş, 
ıssızlıktan bunalmış genç Johnny Saxby’ye 
odaklanıyor. Romanyalı göçmen Gheorghe, çiftliğe 
yardımcı kâhya olarak gelince, ikisi arasında kuzu 
mevsiminde çamur güreşleriyle pekişen duygusal 
bir yakınlık filizleniyor.

 ▪ Praised as an English Brokeback Mountain, 
Sundance award-winner God’s Own Country 
chronicles the love affair of a rugged English 
sheep farmer and a migrant worker. The 
low-budget debut feature of Francis Lee who 
grew up in a farm in the UK was the only film 
that competed at Sundance. The film focuses 
on Johnny Saxby, a young and rugged sheep 
farmer in Yorkshire, who is embittered by his 
isolated existence in the brutal farm life. When 
the Romanian Gheorghe arrives as helping 
hand, the two will gradually attain intimacy and 
sentimentality through mud-wrestling in lamb 
season.

VINCENT DIEUTRE: YALNIZLIK ALIŞTIRMALARI

VINCENT DIEUTRE: EXERCISES IN SOLITUDE

Bir ekolle ya da bir akımla bağdaştırmanın mümkün olmadığı, 
yapayalnız bir sinemacı; Avrupalı kimliğini bir takıntıya, 
bir direnişe dönüştüren zarif, romantik, hüzünlü anlatıcı-
yönetmen Vincent Dieutre’ün sıradışı, kesinlikle avangart,  
son derece otobiyografik 9 filmi festivalde birlikte gösteriliyor.

An utterly solitary cinematographer, who cannot possibly 
be compared to, nor of a school or movement he could be 
deemed a part of; an elegant, graceful, romantic narrator-
director, whose obsession for Europe is now accepted as a 
form of resistance… Vincent Dieutre’s nine extraordinary, 
definitely avant-garde, strictly autobiographical films are 
presented together at the festival.
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‘Writing cannot take place in the domestic space. It needs the outside.’ 
Franz Kafka

 ▪ Stressing Vincent Dieutre’s uniqueness is neither a formal obligation nor a fitting mark of politeness. 
To this day, I cannot think of a director whom he could possibly be compared to, nor of a school or 
movement he could be deemed a part of. 
As most of his films can be thought of as exercises in solitude –as one once said an exercise in admiration– 
it wouldn’t be paradoxical to define Dieutre as a solitary, an utterly solitary cinematographer. Solitary 
primarily through his style, offering an unprecedented balance between an oftentimes sentimental 
confession and a “reactionary” (in the sense of a longing for a foregone past... What a beautiful word, 
a word which contains “reaction”. What a beautiful word, stained by common progressive thoughts) 
sadness. 
Sadness for the current state of the world, of which Dieutre gives a desperate rendering. He is 
European, very much so; the itineraries of his films speak for this. And his obsession for Europe takes 
an unexpected hue of timeliness in these days when menace comes soaring from across the Atlantic 
and the East of Europe. This identity, which was deemed by some a mere dandy show of melancholy in 
the 2000s, is now accepted as a form of resistance. 
But solitary also because Dieutre handles the montage of pictures and words “in the first person,” in a 
way nobody else does in contemporary filmmaking. The use of the first person is not that rare anymore: 
Narrator-directors have been legion for about thirty years, Boris Lehman or Alain Cavalier, and Jonas 
Mekas before them to name but a few. But none dive in such a romantic drift, as could only be described 
in terms of elegance and grace. A grace whose land, Italy, is both its memory and its resisting promise. 
Dieutre seems to be doing everything in his films: speak, scout and organise trips, shoot, edit, etc. Yet, 
somebody else has to be handling the camera when he is seen wandering, contemplating the world, 
sleeping and daydreaming. Despite appearances of a subjective cinematography which belongs to the 
essay genre, collaborators surround–and make the reveries of this–solitary filmmaker possible. Still, he 
alone occupies the front stage; he whispers to our attention, and all of his filmic work can be summed 
up in this moving moment of happiness and lyricism at the end of his Winter Journey: Interpreters of a 
Schubert’s Lied lend their voices to filmmakers for an admiring appropriation of their song in play-back. 
Ever since the first film that drew attention to him in 1995, Rome désolée (Desolate Rome, Translator’s 
note), a unique dramatic tint has seeped through his–yet so frequent among other essayists–attempt at 
binding a concern for the self together with a lament in the face of the impossibility of reaching reality. 
An alternative title for Rome désolée could well have been Vincent désolé, (Desolate Vincent, Translator’s 
note) caught in the contemplation of a devastated Rome. “Rome is me,” Dieutre could have claimed in 
a Flaubert-like tone. Ever since this first film, his commitment to transform the city into a destroyed, 
derelict (Dieutre’s fascination for Rome’s remnants is nothing coincidental) mental organisation has 
granted the filmmaker a place as a poet among contemporaneous cinematographic essayism. A certain 
whiteness in the voice-over and the camera’s indifference to the textures of a painful confession are the 
trademarks of his style. 
All of Vincent Dieutre’s films share this staging of a lost gaze, which will not set its lens on exceptional 
targets but, in the contrary, yield to the triviality of what passes before it. The camera is always set at a 
point which thwarts the Sublime’s infectiousness and even opposes–as is the case in very few among 
modern filmmakers–the artist’s own voice. A voice which, instead, won’t steer away from a mastered 
and measured pathos. 
Jean Starobinski once proposed a definition for the literary essay, which ideally fits Vincent Dieutre’s 
films: “An act of the spirit, the expression of an impetus, a struggle of the thought which chases and 
binds the ideas and the narration of events.” One could not have phrased it any better.

Dominique Païni

HARAP DÜNYANIN KARŞISINDA, YALNIZ VINCENT 
VINCENT ALONE, FACING A DESOLATE WORLD

“Yazma eylemi iç mekânda gerçekleşemez. Dışarıya ihtiyaç duyar.” 
Franz Kafka

▪ Vincent Dieutre’ün eşsizliğini doğrulamak, ne resmi bir  
kibarlıktan, ne de âdettendir. Bugüne bugün, onunla 
kıyaslanabilecek tek bir sinemacı bile tanımıyorum ve onu 
bir ekolle ya da akımla bağdaştırmanın mümkün olduğunu 
düşünmüyorum. 
Filmlerinin büyük bir kısmını, yalnızlık alıştırmaları –ya da bir 
zamanlar birinin dediği gibi hayranlık alıştırmaları– olarak ele 
aldığımızda, Dieutre’ü, yalnız, yapayalnız bir sinemacı olarak 
tanımlamamız, mantığa aykırı düşmeyecektir. O, her şeyden önce, 
tarzıyla yalnız. Ekseriyetle duygusal bir itiraf ve “tutucu” (geride 

kalan zamana duyulan özlem manasında… “tutma” kelimesini içeren ne güzel bir kelime, sıradan ilerici 
düşüncelerce lekelenmiş ne de güzel bir kelime) bir hüzün arasında, özgün bir denge yakalayan o tarzıyla. 
Hüznün kaynağı, dünyanın hali ve Dieutre de bu durum hakkında ümitsiz bir tespitte bulunuyor.  
O bir Avrupalı, hem de ziyadesiyle Avrupalı (filmlerinde kullandığı güzergâhlar da bunun bir göstergesi) 
ve bu Avrupa takıntısı, Atlantik’in karşı kıyısından ve Avrupa’nın doğusundan tehditlerin sızmakta olduğu 
bugünlerde, beklenmedik bir güncellik tonuna bürünüyor. 2000’li yıllarda olsa olsa bir züppenin melankolisi 
gibi algılanan bu Avrupalı kimliği, günümüzde bir direniş tezahürüne dönüşüyor. 
Dieutre’ün yalnızlığı ayrıca, imgeler ve sözlerin kurgusunu çağdaş sinemada emsali görülmemiş bir 
biçimde “birinci şahısta” ele alışından kaynaklanıyor. Birinci şahıs kullanımı, artık çok da ender rastlanan 
bir şey değil. Zira, yaklaşık otuz yıldır Boris Lehman, Alain Cavalier ve onların da önceli Jonas Mekas 
gibi sayısız anlatıcı-yönetmen var. Ne var ki bu yönetmenlerin hiçbiri, incelik ve (memleketi İtalya’nın, 
hem bir hatırasına dönüştüğü, hem de direnen bir vaadi olmaya devam ettiği) zarafet mefhumlarıyla 
tanımlanabilecek böylesi romantik bir akıntıya kapılmıyor. 
Dieutre, filmlerinde her şeyi yapıyor gibi görünüyor: konuşuyor, mekân keşfine çıkıyor ve seyahatleri 
düzenliyor, çekiyor, kurguluyor, vs. Öte yandan, o ekranda gezerken, dünyayı seyrederken, uyurken, düşler 
âlemine dalarken birilerinin de kamerayı tutması gerekiyor. Her ne kadar sinematografisi, deneme-film 
türüne özgü bir öznelliğin izlerini taşısa da işbirlikçileri bu yalnız filmçekerin düşlerini gerçek kılabilmek 
için yanı başındalar. Yine de sahne önünü bir tek o kaplıyor, dikkatimizin en derinlerine sesleniyor. 
Dieutre’ün bütün sinematografisini, Voyage d’hiver / Kış Yolculuğu filminin sonundaki o dokunaklı şiirsel ve 
mutluluk dolu anla özetlemek mümkün: Schubert’in bir lied’ini yorumlayan sanatçılar, icralarını hayranlıkla 
benimsemiş sinemacılara seslerini veriyorlar. 
Dikkatleri üzerine çekmesini sağlayan ilk filmi, 1995 tarihli Rome désolée / Harap Roma’dan bu yana 
Dieutre’ün nefsiyle meşgul olmakla gerçeğe ulaşmanın imkânsızlığı yüzünden yas tutmayı (başka deneme 
yazarlarında sıklıkla rastlanan) birleştirme çabasında eşsiz bir anlatım üslubu görülüyor. 
Filmin ismi, pekâlâ Harap Roma yerine, perişan haldeki Roma’yı seyre dalan Harap Vincent da olabilirmiş. 
“Roma, benim” de diyebilirmiş Dieutre, Flaubertvari bir şekilde. Daha bu ilk filminden, kenti yıkık dökük, 
metruk bir zihinsel harabeye (Roma kalıntılarına duyduğu hayranlık hiç de tesadüfi değil) dönüştürmedeki 
kararlılığı, sinemacıyı, çağdaş sinemasal denemecilikte bir şair olarak konumlandırıyor: Dış seste belli bir 
beyazlık ve acı dolu itirafın dokularına karşı kameranın kayıtsızlığı, Dieutre’ün tarzının alametifarikaları. 
Vincent Dieutre’ün tüm filmleri, müstesna hedeflere odaklanmak yerine, objektifin önünden geçenlerin 
bayağılığına boyun eğen kayıp bir bakışı sergileme kaygısı taşıyor. Kamera, (modern sinemacıların çok 
azında rastlanır biçimde) Ulu’nun bulaşıcılığını engelleyecek bir yere yerleştiriliyor ve hatta sanatçının 
hesaplı ve planlı bir duygulandırma çabasından imtina etmeyen kendi sesine ters düşüyor. 
Jean Starobinski, zamanında, edebi denemenin Vincent Dieutre’ün filmlerine mükemmel bir şekilde uyan 
bir tanımını önermiştir: “Ruhun bir eylemi, bir dürtü ifadesi, fikirleri kovalayan ve sıraya koyan düşüncenin 
gayreti ve olayların anlatımı”. Bundan daha iyi ifade edilemezdi.
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MAĞLUP HAYATLARIMIZIN ÜÇLEMESİ
TRILOGIE DE NOS VIES DÉFAITES
TRILOGY OF OUR LIVES UNDONE

p 13 Pe. Th. 19.00 | p 14 Cu. Fr. 13.30

FRANSA, HOLLANDA, BELÇİKA FRANCE, THE NETHERLANDS, BELGIUM 

2016 | BluRay | Renkli Colour | 81’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Vincent Dieutre, Julien Théves Görüntü Yön. Director of Photography: Jeanne Lapoirie, Arnold 

Pasquier Kurgu Editing: Mathias Bouffier Müzik Music: Ress A. Sser Oyuncular Cast: Joana Preiss, Sabrina Seyvecou, 

Simon Versnel, Brice Michelini Yapımcı Producer: Cécile Vacheret Yapım Production Co.: Sedna Films Dünya Hakları 

World Sales: The Open Reel

 ▪ “Duygularımız, seçimlerimiz, hatta ölümümüz 
bile internette seçenekler, hayaletler gibi geziniyor. 
Son bir tren yolculuğu süresince, bir aşk sohbeti 
süresince, ölüm sohbeti ya da olmamış bir oyuncu 
seçimi süresince üç nesil, sanal bir göçebelikten 
kapmaya çalışacak, hayatlarımızı çözen 
sürgünümüze bir son verecek. Fransa, Hollanda ve 
Belçika arasında kırılgan ve hassas…”

 ▪ “Our feelings, our choices, even our death 
wander on the web like options, like ghosts. For 
the time of a last train journey, for the time of a 
love chat, a deadly chat, or an unlikely casting, 
three generations will try to definitively wrest 
from virtual nomadism, to put an end to self-exile 
that undo our lives… Between France, Belgium 
and the Netherlands, tenuous and fragile…”

vı
n

ce
n

t 
d

ıe
u

tr
e:

 y
al

n
ız

lı
k

 a
lı

şt
ır

m
al

ar
ı 

vı
n

ce
n

t 
d

ıe
u

tr
e:

 e
xe

r
cı

se
s 

ın
 s

o
lı

tu
d

e

TARİH SONRASINA YOLCULUK
VIAGGIO NELLA DOPO-STORIA
JOURNEY INTO POST-HISTORY

p 12 Ça. We. 16.00 | p 15 Ct. Sa. 11.00

FRANSA FRANCE 

2015 | BluRay | Renkli Colour | 80’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı Fransızca; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Vincent Dieutre Görüntü Yön. Director of Photography: Arnold Pasquier Kurgu Editing: 

Dominique Auvray Oyuncular Cast: Simon Versnel, Vincent Dieutre, Emmanuel Pierrat Yapımcı Producer: Stéphane 

Jourdain Yapım Production Co.: La Huit Production Dünya Hakları World Sales: La Huit Production

 ▪ Rossellini’nin İtalya’ya Yolculuk filmi 
çocukluğundan bu yana peşini bırakmayan bir 
sinemacı, Napoli’ye gider. Bir yeniden çekim gibi 
değil, ama aşırı sinemasever bir yerde, yavaş yavaş 
yeni bir film çıkar ortaya; sanatsal şüphelerle, 
serseri hatıralarla, şarkılar ve hayaletlerle bölünen 
bir film. Dieutre’ün bu filmi, İtalya’ya Yolculuk’taki 
çifti alıp bambaşka bir İtalya’ya, Tarih Sonrası’na 
götürür. Bakalım yeniden dönüşümden, yeniden 
karışımdan, yeniden örneklemeden, rüzgârdan 
geriye hangisi kalabilecek; çiftimiz mi, Napoli mi, 
turizm mi, sosyal ilişkiler mi?

 ▪ Haunted by Roberto Rossellini’s Voyage to Italy 
since boyhood, a filmmaker heads to Naples. 
Far from a remake and a step beyond cinephilia, 
another film gradually emerges, penetrated by the 
flow of hybrid images from the net, punctuated by 
artistic doubts, stray memories, songs, and ghosts. 
Dieutre’s film brings the couple from Voyage to 
Italy into an entirely different Italy, that of After-
History. It remains to be seen what survives–of 
the couple, of Naples, of tourism and social 
relations–once everything has been recycled, 
remixed, sampled, and swept away by the wind.
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YARALI ORLANDO
ORLANDO FERITO - ROLAND BLESSÉ
ROLAND WOUNDED

p 12 Ça. We. 11.00 | p 15 Ct. Sa. 19.00

FRANSA FRANCE 

2015 | BluRay | Renkli Colour | 104’ | Fransızca, İtalyanca; Türkçe, İngilizce altyazılı French, Italian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Camille Toledo, Giulio Minghini, Vincent Dieutre Görüntü Yön. Director of Photography: Arnold 

Pasquier Kurgu Editing: Dominique Auvray Oyuncular Cast: Fleur Albert, Paola La Rosa, Sandeh Veet, Rosaria Esposito, 

Vincent Dieutre Yapımcı Producer: Stéphane Jourdain Yapım Production Co.: La Huit Production Dünya Hakları World 

Sales: La Huit Production

 ▪ Dieutre’ün “Avrupa Filmleri” döngüsünün 
üçüncü bölümü, Pasolini’nin ölümünden kısa 
bir süre önce yazdığı, siyasi umutsuzluğunu 
“ateşböceklerinin yok oluşu” ile simgeleyen 
vasiyet niteliğindeki belgeyle Didi-Huberman’ın 
ona yanıtından esinleniyor. Günümüz 
“ateşböceklerinin” peşindeki Vincent Dieutre, 
Avrupa’nın güneyine gidiyor ve aradığını 
Palermo’nun ilk onur yürüyüşünde, Garibaldi 
Tiyatrosu işgalcileri arasında ve Lampedusa’nın 
genç militanlarında buluyor. Dieutre’ün deneme-
filmi, günümüz Sicilya toplumunu, İtalyan ve 
Avrupa siyasetini yorumluyor.

 ▪ The third, Sicilian part of the “Films of Europe” 
cycle inspires from the testamentary document 
written by Pasolini not long before his death, 
which metaphorically communicated his political 
despair about the “disappearance of the fireflies,” 
and Didi-Huberman’s reply. Vincent Dieutre 
travels across the far south of Europe in search of 
today’s “fireflies” who invent a political life on a 
daily basis. The filmmaker finds them, on the way, 
in Palermo’s first gay demonstration, among the 
occupants of the Garibaldi Theatre, or the young 
militants of Lampedusa. Dieutre’s essay-film 
comments on contemporary Sicilian society, the 
state of politics in Italy and Europe today.

JAURÈS

p 13 Pe. Th. 11.00 | p 15 Ct. Sa. 13.30

FRANSA FRANCE 

2012 | BluRay | Renkli Colour | 83’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı Fransızca; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Vincent Dieutre Görüntü Yön. Director of Photography: Vincent Dieutre, Jeanne Lapoirie Kurgu 

Editing: Mathias Bouffier Oyuncular Cast: Eva Truffaut, Vincent Dieutre Yapımcı Producer: Stéphane Jourdain Yapım 

Production Co.: La Huit Production Dünya Hakları World Sales: La Huit Production

 ▪ “Görmeye geldi. Simon’ın ona gösterebileceğim 
bir fotoğrafı yok bende, Jaurès metro istasyonuna 
bakan evinin pencerelerinden çekilmiş şu çalıntı 
kareler hariç bir iz yok: kanal, arabalar, mahallede 
hayat ve Lafayette kemerinin altındaki bir avuç 
Afgan mülteci… Benimle birlikte izliyor, beni 
sorguluyor, birlikte Simon’la geçirdiğim son yılın 
mevsimlerinin, mültecilerin Paris’te insanı tüketen 
mücadelelerinin son aylarının geçişini izliyoruz… 
Jaurès önceden planlanmamış bir film. Bu sahneleri 
neredeyse içgüdüsel olarak dijital videoda çektim, 
Simon’la aşk hikâyemin bir izi kalsın diye sanki.”

 ▪  “She came to see. I have no photo of Simon to 
show her, no trace except for these stolen shots, 
taken from the windows of his home overlooking 
the Jaurès metro station: the canal, cars, 
neighbourhood life, and this handful of Afghan 
refugees beneath the Lafayette arch… She watches 
with me, She questions me, we watch the seasons 
of this last year of my life with Simon pass, the 
final months of the refugees’ wearying battle 
to find a place here in Paris... Jaurès is a non-
premeditated film. I shot these scenes on digital 
video almost instinctively, as if to keep a trace of 
my love story with Simon.”
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BOLOGNA CENTRALE

p 12 Ça. We. 13.30 | p 14 Cu. Fr. 21.30

FRANSA FRANCE 

2003 | BluRay | Renkli Colour | 59’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Vincent Dieutre Görüntü Yön. Director of Photography: Patric Chiha, Vincent Dieutre Oyuncular 

Cast: Eva Truffaut, Vincent Dieutre Yapımcı Producer: Vincent Dieutre, Emmanuel Giraud Yapım Production Co.: Les 

Films de la Croisade Dünya Hakları World Sales: Documentaire sur grand ecran

 ▪ “Mart 1977. Bologna’ya vardım–iç savaşın 
eşiğinde, bilinmez bir şehre… Ayarlanmış, kati 
bir kalış; anılar, kopuk kopuk isimler: Dünyaya 
açılışımın, Bolonya’yı sarsan bir isyanın köpük gibi 
parçacıkları.” Mart 2003’te yayınlanan ve France 
Culture için hazırlanan bir radyo programı olan 
Bologna Centrale, bir sine-günlük, geçmişe dönük 
bir otobiyografi, Dieutre’ün üç yıl yaşayıp 20 yıl 
sonra geri döndüğü 1970’lerin Bolonya’sına dair 
duygusal bir belgesel. Film aynı zamanda İtalya’nın 
terörizmle sarsıldığı o dönemin siyasi tarihçesini 
de inceliyor.

 ▪ “March 1977, I landed in Bologna, in an 
unknown city on the brink of civil war. Arranged, 
decisive stay with bits of memories, snippets, 
first names, fragments of effervescence: that 
of my awakening to World, to desire and that 
of a general rebellion that shook Bologna like 
a spasm.” Bologna Centrale began as a radio 
piece for France Culture, broadcast in March 
2003, and is a kind of film diary, a retrospective 
autobiography, a sort of sentimental documentary 
about the late 1970s in Bologna where Dieutre 
lived for three years and returned 20 years 
later. The film also explores the Italy’s political 
history during the period when it was stricken by 
terrorism.

KIŞ YOLCULUĞUM
MON VOYAGE D’HIVER
MY WINTER JOURNEY

p 11 Sa. Tu. 16.00 | p 14 Cu. Fr. 19.00

FRANSA FRANCE 

2003 | BluRay | Renkli Colour | 104’ | Fransızca, Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı French, German; Turkish,  

English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Vincent Dieutre Görüntü Yön. Director of Photography: Jean-Marie Boulet, Benoît Chamaillard, 

Gilles Marchand Kurgu Editing: Dominique Auvray Oyuncular Cast: Itvan Kebadian, Vincent Dieutre, Andreas Staier, 

Christoph Pregardien, Daniel Sepec, Jean-Guihen Queyras Yapımcı Producer: Emmanuel Giraud Yapım Production Co.: 

Carré-Noir RTBF, Films sans Frontières, Les Films de la Croisade, Simple Productions, TAG/TRAUM Filmproduktion

 ▪ “Avrupa Filmleri” döngüsünün ikinci filmi, 
Dieutre’ün, vaftiz oğlu İtvan’ı yanına alıp kışın 
tam ortasında arabayla Almanya’yı boydan boya 
geçişini izliyor. Tübingen, Dresden, Weimar’dan 
geçip Berlin’e varan Dieutre ve İtvan, yol boyunca 
bir yandan geçmişe, geçmişten gelen arkadaşlara 
ve anıtlara uğrarken bir yandan da baba-oğul 
gibi birbirlerine bağlanıyorlar. Dieutre, neredeyse 
hiç konuşmayan yol arkadaşı İtvan’a bakarken 
kendi dönüşümünü anımsıyor. İkiliye uzun, 
keyifli yollarında Schubert’in kış yolculuğu olan 
Winterreise şarkıları eşlik ediyor.

 ▪ The second part of the “Films of Europe” cycle 
depicts Dieutre setting off with his godson Itvan 
on a long, enjoyable journey, crossing snowbound 
Germany by car. As the man drives the boy 
through cities and countryside, via Tübingen, 
Dresden, Weimar, and Berlin, they visit numerous 
friends and landmarks, he rediscovers the past. 
As the pair grows closer as friends, Dieutre also 
takes on a paternalistic relationship with the boy 
as he details his own journey of self discovery. 
All accompanied by the music of Winterreise that 
Schubert composed.
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KARANLIK DERSLERİ
LEÇONS DE TÉNÈBRES
TENEBRAE LESSONS

p 11 Sa. Tu. 19.00 | p 14 Cu. Fr. 16.00

FRANSA FRANCE 

2000 | BluRay | Renkli Colour | 77’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Vincent Dieutre Görüntü Yön. Director of Photography: Jean-Marie Boulet, Benoît Chamaillard, 

Gilles Marchand Kurgu Editing: Ariane Doublet Oyuncular Cast: Andrzej Burzynski, Hubert Geiger, Vincent Dieutre, 

Leo Bersani, Antonino Iuorio Yapımcı Producer: Emmanuel Giraud Yapım Production Co.: Les Films de la Croisade

 ▪ “90’lar epey kötü başladı”. Vincent Dieutre 
bizi bu yıllardaki tarihçesinin gölgeli günlerine 
götürüyor. Utrecht, Napoli, Roma… Üç şehir 
ve iki aşk hikâyesi–bir adamın 90’larda kalan 
güzellik arayışı sırasındaki gece gezintileri... 
“Avrupa Filmleri” döngüsünün ilk bölümü gölgeli 
resim sanatı ve Caravaggio’dan geçen coğrafi ve 
duygusal bir yol filmi. Bir makale, bir seyahatname, 
bir belgesel, kurmaca bir film ya da ölümcül bir 
yolculuğun kırıklarını toplayan bir günce.

 ▪ “The 90s had a pretty bad start”, this is how 
Vincent Dieutre introduces us to the shadows 
of his personal universe in those years. Utrecht, 
Naples, Rome… Three cities and two love stories 
guide us through the nocturnal itinerary of a man 
searching for beauties past in the 90s. The first 
part of the “Films of Europe” cycle constitutes 
a geographical and sentimental trip through 
the shadowy art and Caravaggio. An essay, a 
travelogue, a documentary, a fiction film, this 
memoir reconstitutes by fragments a fatal journey.
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BONNE NOUVELLE

p 13 Pe. Th. 16.00 | p 14 Cu. Fr. 11.00

FRANSA FRANCE 

2001 | BluRay | Renkli Colour | 61’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Vincent Dieutre Görüntü Yön. Director of Photography: Benoît Chavaillard Kurgu Editing: 

Dominique Auvray Oyuncular Cast: Bojena Horackova Yapımcı Producer: Vincent Dieutre Yapım Production Co.: 

Bonne Nouvelle Productions, ARTE, Movimento Dünya Hakları World Sales: Documentaire sur grand ecran

 ▪ Paris’te sabahın ilk saatleri, hayata dair parçalar… 
Bir adam milenyum kutlamalarından eve erken 
dönüyor; bir kadın aşırı dozdan ölüyor; iki kişi 
karşılaşıp sevişiyor; bir adam metroda huzursuz 
edici bir erotik deneyim yaşıyor. Vincent Dieutre, 
Paris’te oturduğu semt olan Bonne Nouvelle’i 360˚ 
keşfe açıyor. Eva Truffaut ve Bojena Horackova’nın 
da dahil olduğu üç sesle anlatılan bu mikro flört ve 
uyuşturucu hikâyeleri kurgusal meseller görevini 
görüyor. Dieutre kayıp zaman ve mekânları, dağınık 
bir yataktan yola çıkarak arıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
Bu filmin gösteriminin ardından yine Pera 
Müzesi’nde, 17.00’de Vincent Dieutre’ün festival 
sohbeti yapılacaktır.

 ▪ Early morning in Paris, fragments of lives... 
A man comes home early from celebrating 
the millennium; a young woman dies of an 
overdose; two people meet and have sex; a man 
has a disturbing erotic experience in the Metro… 
Vincent Dieutre opens the exploration of his 
Paris district, Bonne Nouvelle, with a 360° pan 
shot. Told in three voices, with Eva Truffaut and 
Bojena Horackova, these micro-stories of flirting 
and drugs serve as fictional parables. The image 
of an unmade bed is the starting point from 
which Dieutre sets out in search of lost time and 
territories. 
 
 
 
 
 
Following the screening of this film, Vincent Dieutre’s 
festival talk will take place at Pera Museum t 17.00.
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HARAP ROMA
ROME DÉSOLÉE
DESOLATE ROME

p 13 Pe. Th. 13.30 | p 15 Ct. Sa. 16.00

FRANSA FRANCE 

1995 | BluRay | Renkli Colour | 70’ | Fransızca; Türkçe, İngilizce altyazılı French; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Vincent Dieutre

Senaryo Screenplay: Vincent Dieutre Görüntü Yön. Director of Photography: Gilles Marchand Kurgu Editing: Ariane 

Doublet Oyuncular Cast: Daniel Duval, Dominique Reymond Yapımcı Producer: Vincent Dieutre Yapım Production Co.: 

Bonne Nouvelle Productions Dünya Hakları World Sales: Documentaire sur grand ecran

 ▪ Bu film, Vincent Dieutre’ün bir yandan yazarlık 
yapıp bir yandan üniversitede ders verdiği sırada 
çektiği ilk uzun metrajlı filmidir. Genç bir gey 
erkeğin 1980’lerin sonunda Roma’da tuttuğu 
mahrem, parçalı, acı dolu, zamansal bir çizgi 
izlemeyen günlüğü olan Harap Roma, hem 
eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından takdir 
edilince Dieutre’e kendi tek kişilik sinemasının 
devamını getirme fırsatı verdi. Rehabilitasyon, 
şırıngalar, âşıklar, AIDS, körfez savaşı; bu bağımlılık 
ve “ıssızlık” yıllarının metaforik alanında yazılmış, 
içe dönük bir hikâye.

 ▪ This is Vincent Dieutre’s first feature film 
he directed while writing and teaching at 
university. An intimate, fragmented, painful, 
non-chronological journal of a young gay man 
in Rome at the end of the 1980s, Rome désolée 
enjoyed critical and popular success to allow 
Dieutre to continue inventing his cinema in the 
first person. A period of rehab, syringes, ex lovers, 
and AIDS: forging an introspective story inscribed 
into the metaphorical territory of these years of 
“desolation” and addiction.

GÖMÜLÜ HAZİNELER

HIDDEN GEMS

Sinema tarihi varlığı az bilinen, kaybolmuş, yıllar boyu izleyici 
karşısına çıkmamış veya literatürde adından hak ettiği kadar 
bahsedilmemiş, başka yapımların gölgesinde kalmış filmlerle 
dolu. Bu gizli cevherler, bazen en güçlü başyapıtlarla aşık 
atacak kaliteleriyle sinemaseverleri şaşırtacak, bazen de 
zamanlarının bu denli ötesinde oluşlarıyla akıllara durgunluk 
verecekler. İstanbul Film Festivali, Alkan Avcıoğlu’nun 
küratörlüğündeki bu bölümde beş filmi gömülü olduğu yerden 
gün ışığına çıkarıyor.

History of film includes a myriad of lesser known, lost, 
denied from the general public, ignored in film literature, 
or overshadowed films–hidden gems, which will surprise 
film buffs with their competitive qualities, or how timeless 
they have been conceived. Istanbul Film Festival will 
unearth five hidden gems curated by Alkan Avcıoğlu.
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AZGELİŞMİŞLİĞİN ANILARI
MEMORIAS DEL SUBDESAROLLO
MEMORIES OF UNDERDEVELOPMENT

b 6 Pe. Th. 19.00 | r5 8 Ct. Sa. 16.00 | c3 10 Pt. Mo. 13.30

KÜBA CUBA 

1968 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 97’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Tomás Gutiérrez Alea

Senaryo Screenplay: Tomás Gutiérrez Alea Özgün Yapıt Original Work: Edmundo Desnoes Görüntü Yön. Director 

of Photography: Ramón Suárez Kurgu Editing: Nelson Ridriguez Müzik Music: Leo Brouwer Oyuncular Cast: Daisy 

Granados, Sergio Corrieri, Eslinda Núñez, Omar Valdés, René de la Cruz, Yapımcı Producer: Miguel Mendoza Yapım 

Production Co.: Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC) Dünya Hakları World Sales: ICAIC 

Kaynak Print Source: Contemporary Films Ltd.

 ▪ Bu unutulmuş başyapıt, sadece Küba 
sinemasının değil politik sinema tarihinin de 
kilometre taşlarından biri. Fidel Castro’nun 
Küba’sına son derece çarpıcı bir bakış atan film, 
meselesini şablonlar üzerinden basite indirgemiyor 
ve kolay cevapların peşinde koşmuyor. Alea’nın 
biçimsel olarak yenilikçi, arayış içerisindeki sinema 
dili, toplumsal değişimlerin karmaşık doğasını 
perdeye yansıtmak için güçlü bir araç hâline 
geliyor. Martin Scorsese’nin The Film Foundation’ı 
aracılığıyla restore edilen yapıt The Guardian’ın 
belirttiği gibi “sinema tarihinin en iyi filmlerinden 
biri”.

 ▪ This forgotten masterpiece is one of the 
milestones in not only the Cuban cinema, but 
also the history of political cinema. The film 
is a striking look at Fidel Castro’s Cuba and it 
doesn’t chase easy answers by streamlining its 
issues through clichés. Alea’s stylistically modern 
and innovative cinematic language becomes an 
effective tool in bringing the complex nature of 
societal changes to the silver screen. The film 
was restored by Martin Scorsese’s The Film 
Foundation and praised by The Guardian as “one 
of the best in the history of cinema.”
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KORKUYLA UYAN
WAKE IN FRIGHT

r1 7 Cu. Fr. 19.00 | b 14 Cu. Fr. 21.30

AVUSTRALYA AUSTRALIA 

1971 | DCP | Renkli Colour | 108’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Ted Kotcheff

Senaryo Screenplay: Evan Jones Özgün Yapıt Original Work: Kenneth Cook Görüntü Yön. Director of Photography: 

Brian West Kurgu Editing: Anthony Buckley Müzik Music: John Scott Oyuncular Cast: Gary Bond, Chips Rafferty, 

Donald Pleasence Yapımcı Producer: George Willoughby Yapım Production Co.: Madman Entertainment, NLT 

Productions, Group W Dünya Hakları World Sales: Madman Entertainment

 ▪ Pek çok eleştirmenin Avustralya sinema 
tarihinin en çarpıcı filmi kabul ettiği Korkuyla Uyan, 
1971’de Cannes’da yarıştıktan sonra yıllar boyu 
hiç gösterilemedi. Mevcut kopyalarda tartışma 
yaratan şiddet dolu sahneler kesilmişti; filmin 
sansürsüz, özgün bir kopyası ancak 2009’da bir 
depoda bulunup restore edildi. Şok edici gücünden 
hiçbir şey kaybetmeyen film, kısa zamanda kült bir 
klasiğe dönüştü. Sert, gerçekçi ve rahatsız edici 
atmosferinin altında keskin toplumsal gözlemler 
ve sert eleştiriler bulunduran bu kült film, Köpekler, 
Otomatik Portakal ve Kurtuluş gibi filmlerle 
kıyaslanan amansız bir kâbus!

 ▪ Hailed by many critics as the most striking 
film in the history of Australian cinema, Wake 
in Fright wasn’t screened for many years after 
competing at Cannes in 1971. The existing copy 
was edited to exclude the controversial scenes of 
violence and the original, uncensored copy was 
lost until it was found in a storage unit in 2009 
and subsequently restored. The film, which still 
preserves its shocking power, gained cult classic 
status upon its re-release. Harboring sharp social 
observations and harsh critique beneath its rough, 
realistic, and unsettling atmosphere, this cult film 
is a relentless nightmare in the vein of Straw Dogs, 
A Clockwork Orange, and Deliverance.
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HER ŞEY GEÇİCİ
NOTHING LASTS FOREVER

r1 14 Cu. Fr. 13.30 | a 15 Ct. Sa. 19.00

ABD USA 

1984 | 35 mm | Renkli Colour | 82’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Tom Schiller

Senaryo Screenplay: Tom Schiller Görüntü Yön. Director of Photography: Fred Schuler Kurgu Editing: Kathleen 

Dougherty, Margot Francis Müzik Music: Howard Shore Oyuncular Cast: Zach Galligan, Lauren Tom, Mort Sahl, Sam 

Jaffe, Bill Murray, Dan Aykroyd, Eddie Fisher Yapımcı Producer: Lorne Michaels Yapım Production Co.: Metro-Goldwyn-

Mayer Dünya Hakları World Sales: Park Circus

 ▪ Saturday Night Live için kısalar çeken Tom 
Schiller’in yönetmenlik yaptığı tek film, yapımcısı 
MGM tarafından halının altına süpürülmüştü. 
Deneme gösterimlerinde filmin performansını 
beğenmeyen MGM, filmi gösterime sokmamış ve 
hatta iki kere davet aldığı Cannes Film Festivali’ne 
bile göndermemişti. Bill Murray’in filmografisinin 
kayıp halkası, sadece özel gösterimlerle kulaktan 
kulağa yayılan kült bir fenomen hâline geldi. 
Yine de süren davalar nedeniyle 2015’e kadar 
gösterilemedi. Zach Galligan’ın başrolde olduğu 
Her Şey Geçici, benzersiz bir atmosfere sahip, 
sıradışı bir bilimkurgu-komedi.

 ▪ The only feature film directed by Tom Schiller, 
who wrote and directed short films for Saturday 
Night Live, was shelved by MGM. Unsatisfied 
by the test screenings, the studio decided not 
to release the film and even twice declined 
invitations from Cannes Film Festival. This 
missing link in Bill Murray’s filmography has 
become a word of mouth cult phenomenon 
through special screenings and yet due to ongoing 
lawsuits it wasn’t theatrically shown until 2015. 
Starring Zach Galligan, Nothing Lasts Forever 
is an offbeat sci-fi comedy that boasts a unique 
atmosphere.
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FALSTAFF (GECEYARISINDA ÇANLAR)
FALSTAFF (CHIMES AT MIDNIGHT)

a 7 Cu. Fr. 11.00 | r5 10 Pt. Mo. 19.00

İSPANYA, İSVİÇRE SPAIN, SWITZERLAND 

1965 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 119’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Orson Welles

Senaryo Screenplay: Orson Welles Özgün Yapıt Original Work: William Shakespeare Görüntü Yön. Director of 

Photography: Edmond Richard Kurgu Editing: Fritz Muller Müzik Music: Angelo Francesco Lavagnino Oyuncular 

Cast: Orson Welles, Keith Baxter, Margaret Rutherford, John Gielgud, Jeanne Moreau, Norman Rodway, Fernando Rey 

Yapımcı Producer: Ángel Escolano, Emiliano Piedra, Harry Saltzman, Alessandro Tasca di Cuto Yapım Production Co.: 

Internacional Films Esrolano Dünya Hakları World Sales: Mr. Bongo Worldwide Ltd.

1966 cannes 20. Yıl Ödülü, Teknik Büyük Ödül 20th Anniversary Prize, Technical Grand Prize

 ▪ Orson Welles’in kariyerinin en iyi filmi olarak 
nitelediği bu Shakespeare uyarlaması, sinema 
tarihinin en çok merak edilen, en talihsiz 
filmlerinden biri. İlk çıktığında eleştirmenlerin 
yerdiği, hakları üzerine süren davalar nedeniyle 
ancak nadiren izleyici karşısına çıkabilen film, 
restorasyonu sonrasında nihayet hak ettiği 
değeri buldu. Falstaff karakterini Orson Welles’in 
canlandırdığı film, günümüzde artık yönetmenin 
başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Welles’in 
ustalığını her karesinde hissettiren filmdeki 
epik savaş sahnesi, Pauline Kael tarafından 
“sinema tarihinin en iyi sahnelerinden biri” olarak 
niteleniyor.

 ▪ This Shakespearean adaptation, described as the 
best film of his career by Orson Welles, is one of 
the most wondered about and unfortunate films 
of the history of cinema. Critically dismissed upon 
its first release, the film was rarely screened due to 
distribution rights lawsuits that lasted for decades 
and finally received the esteem it deserved after 
the restoration. Starring Orson Welles in the role 
of Falstaff, the film is considered as one of the 
masterpieces of the director. The epic battle scene 
that bursts with Welles’ genius in every frame is 
hailed by Pauline Kael as “one of the best in the 
history of cinema.”
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GÜMÜŞ KÜRE
NA SREBRNYM GLOBIE
ON THE SILVER GLOBE

r1 5 Ça. We. 16.00 | a 6 Pe. Th. 19.00

POLONYA POLAND 

1988 | DCP | Renkli Colour | 166’ | Lehçe; Türkçe, İngilizce altyazılı Polish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Andrzej Zulawski

Senaryo Screenplay: Andrzej Zulawski, Jerzy Zulawski Özgün Yapıt Original Work: Jerzy Zulawski Görüntü Yön. 

Director of Photography: Andrzej Jaroszewicz Kurgu Editing: Krzysztof Osiecki Müzik Music: Andrzej Korzynski, 

Maruda Yoshiwaku Oyuncular Cast: Andrzej Seweryn, Jerzy Trela, Iwona Bielska, Grazyna Dylag, Waldemar Kownacki 

Yapımcı Producer: Tadeusz Lampka Yapım Production Co.: Zespól Filmowy, Studio Filmowe Kadr Dünya Hakları World 

Sales: Studio Filmowe Kadr

 ▪ Geçen yıl hayatını kaybeden Polonyalı usta 
yönetmen Andrzej Zulawski’nin yasaklanan ve 
yıllar boyu tamamlanamayan epik filmi Gümüş 
Küre, belki de başına bunlar gelmeseydi 2001: Uzay 
Yolu Macerası, Stalker gibi metaforik bilimkurgu 
klasiklerinin yanında yer alacaktı. Kayıp sahneleri 
yeni görüntüler ve dış ses anlatımıyla tamamlayan 
Zulawski, yeni bir medeniyet kurmak için dünyayı 
terk eden bir grup astronotun hikâyesini anlatıyor. 
Zulawski’nin filminin gücü, özel efektler üzerine 
kurulu geleneksel bir dramatik yapıdan kaçınarak, 
atmosfer yaratımına önem veren, parçalı bir 
anlatıma yönelmesinden geliyor. İzleyiciyi eşi 
benzeri olmayan bir sinemasal evrene davet eden 
film, perdede görülmesi gereken devasa bir görsel 
şölen.

 ▪ During the filming of the late master Polish 
director Andrezj Zulawski’s epic film On the 
Silver Globe, the production was shut down by an 
official order and if it wasn’t for this misfortune 
it would have taken a rightful place next to other 
metaphorical sci-fi classics such as 2001: A Space 
Odyssey, and Stalker. Telling the story of a team of 
astronauts on an outer space mission to establish 
a new civilization, Zulawski eventually completed 
the film by adding new footage and voiceover 
narration for the missing scenes. The strength of 
Zulawski’s film lies in his decision to avoid using 
a traditional narrative heavy on special effects and 
instead opting for a fractured narrative that favors 
creating mood. The film invites the audience to 
a one-of-a-kind cinematic universe and is an epic 
visual feast for the eyes that needs to be seen on 
the big screen.

CINEMANIA

Bu bölüm sinema aşkından, “sinefil olmaktan”, “sinema 
tutkusundan” yola çıkıyor; sinema dünyasının en iyileri, 
yıldızları, yol gösterenleri, köşe taşları, anıtları burada 
buluşuyor… Bu seçkide başyapıtlar; kayıp, kült veya yeniden 
gündeme gelmiş klasiklerin restore edilmiş sinema kopyaları; 
sinema hakkında çekilmiş, sinemacıları veya film sanatını 
gündeme taşıyan sürprizler yer alıyor.

Originated from the love for the art of filmmaking, this 
section is constructed on “the passion for cinema,” 
“cinephilia,” and “Cinemania.” A portmanteau section, 
“Cinemania” comprises the highlights, the landmarks and 
milestones, the unforgettables of the world of cinema: 
masterpieces of a career, in memoriam or in celebration; 
restored classics, lost films, cult movies, films on films, and 
surprises…
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SUSPIRIA

r1 8 Ct. Sa. 24.00 | i 9 Pz. Su. 19.00

İTALYA ITALY 

1977 | DCP | Renkli Colour | 92’ | İtalyanca, Rusça, İngilizce, Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı Italian, Russian, 

English, German; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Dario Argento

Senaryo Screenplay: Dario Argento, Daria Nicolodi Özgün Yapıt Original Work: Thomas De Quincey Görüntü Yön. 

Director of Photography: Luciano Tovoli Kurgu Editing: Franco Fraticelli Müzik Music: Dario Argento Oyuncular Cast: 

Jessica Harper, Joan Bennett, Stefania Casini, Udo Kier Yapımcı Producer: Salvatore Argento, Claudio Argento Yapım 

Production Co.: Seda Spettacoli Dünya Hakları World Sales: VIDEA SpA Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

 ▪ Tüm zamanların en iyi korku filmlerinden 
Suspiria, 40. yıldönümü şerefine 4K restore edilmiş 
yepyeni kopyasıyla izleyiciyle tekrar buluşuyor. 
Amerikalı bale öğrencisi Suzy’nin, saygın bir dans 
akademisinde eğitim görmek için Almanya’ya 
gelişiyle başlayan film, daha ilk sahnesinden 
itibaren izleyiciyi avucuna alır. Okulda bir dizi garip 
olaya tanıklık eden Suzy, olan biteni araştırdıkça 
bu akademiyle ilgili korkunç gerçekleri ortaya 
çıkartır. Peş peşe gelen cinayet sahneleri kusursuz 
tasarlanmış olan Suspiria, İtalyan progressive rock 
grubu Goblin’in müzikleriyle benzersiz bir görsel- 
işitsel deneyime dönüşen, modern bir korku 
sineması başyapıtı.

 ▪ In honor of its 40th anniversary, one of the best 
horror films of all time, Suspiria reconnects with 
audiences through a 4K restored print. The film 
opens with Suzy, an American ballet student, 
moving to Germany to study at a prestigious 
academy and immediately has the viewer in the 
palm of its hand. Suzy encounters a series of 
strange events and discovers horrifying facts  
about the academy as she further investigates.  
A masterpiece of modern horror cinema, Suspiria 
becomes an incomparable audio-visual experience 
with meticulously staged successive murder 
scenes and Italian progressive rock band Goblin’s 
score.
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BABA
THE GODFATHER

i 9 Pz. Su. 16.00

ABD USA 

1972 | DCP | Renkli Colour | 175’ | İngilizce, İtalyanca; Türkçe, İngilizce altyazılı English, Italian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Francis Ford Coppola

Senaryo Screenplay: Francis Ford Coppola, Mario Puzo Özgün Yapıt Original Work: Mario Puzo Görüntü Yön. Director 

of Photography: Gordon Willis Kurgu Editing: William Reynolds, Peter Zinner Müzik Music: Nino Rota Oyuncular Cast: 

Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley Yapımcı 

Producer: Albert S. Ruddy Yapım Production Co.: Alfran Productions Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1973 oscar En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu Best Film, Best Screenplay, Best Actor (M. Brando) 

1973 altın küre golden globe En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Özgün Müzik, En İyi Erkek Oyuncu 

Best Film, Best Director, Best Screenplay, Best Original Score, Best Actor (M. Brando) |  1973 grammy En İyi Özgün 

Müzik Best Original Score

 ▪ Bir mafya ve ataerkillik güzellemesi, benzersiz 
bir Amerika destanı olan Baba, bu ülkeye İtalya’dan 
göçmen gelen Corleone sülalesini 1945-1955 
yılları boyunca izler, bu ailenin yeraltı dünyasında 
hâkimiyet kazanmasının ve örgütün liderliğinin 
nasıl babadan oğula geçtiğinin tarihçesini çizer. 
Kan, onur, intikam, aile bağları, güç, göçmenlik 
kavramlarının her birinin ağırlıkla işlendiği gerçek 
bir epik film olan Baba, sinema tarihinin en 
iyi filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 
İstanbul Film Festivali Sinema Emek Ödülü verilen, 
Kasım 2016’da kaybettiğimiz Mithat Alam’ın en 
sevdiği film olarak bilinen Baba, festivalde Alam’ın 
anısına gösterilecek.

 ▪ An inimitable American epic in praise of the 
Mafia and patriarchy, The Godfather draws a 
historical portrait of an immigrant Italian family, 
the Corleones, during 1945-1955 as they take over 
the underground world and the power struggle 
within the family itself. A genuine epic about 
blood, honour, revenge, family ties, power, and 
immigration, The Godfather is considered one the 
best films in the history of cinema. The Godfather 
is screened in memoriam of the Outstanding 
Contribution to Cinema Award-recipient Mithat 
Alam who cited it as his favorite film.
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YOL

b 7 Cu. Fr. 21.30

TÜRKİYE, FRANSA, İSVİÇRE TURKEY, FRANCE, SWITZERLAND 

1981 | Digibeta | Renkli Colour | 114’ | Türkçe, Kürtçe; Fransızca altyazılı Turkish, Kurdish; French s.t.

Yönetmen Director: Şerif Gören

Senaryo Screenplay: Yılmaz Güney Görüntü Yön. Director of Photography: Erdoğan Engin Kurgu Editing: Yılmaz 

Güney Müzik Music: Zülfü Livaneli Oyuncular Cast: Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün, Meral Orhonsay, Necmettin 

Çobanoğlu Yapımcı Producer: Edi Hubschmid, K. L. Puldi, L. Erol Gözmen, Sabri Aslankara, Thierry Maitrejean Yapım 

Production Co.: Güney Film, Cactus Film, Maran Film Dünya Hakları World Sales: Güney Film

1982 cannes Altın Palmiye, FIPRESCI Ödülü, Kiliseler Birliği–Mansiyon Palme d’Or, FIPRESCI Prize, Prize of the 

Ecumenical Jury–Special Mention |  1982 ulusal eleştiri kurulu natıonal board of revıew (abd usa) En İyi 

Yabancı Filmler Top Foreign Films |  1984 londra eleştirmenler birliği london crıtıcs cırcle Yabancı Dilde 

Yılın En İyi Filmi Foreign Language Film of the Year

 ▪ Yılmaz Güney’in Sinop Hapishanesi’nde yazdığı 
senaryodan Şerif Gören’in çektiği Yol, Türk sinema 
tarihinin en sarsıcı ve en önemli filmlerinden biri; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın halk oylamasıyla 
belirlenen En İyi 10 Türk Filmi listesinde de yer alan 
bir başyapıt. Yol, İmralı Açık Cezaevi’nden bayram 
iznine çıkan beş mahkûmun iç içe geçen öyküsünü 
anlatır. Her biri ülkenin farklı bir köşesine doğru 
yola çıkarak kendi sorunlarının peşine düşerler. 
Filmde en büyük ağırlık ise mahkûm Seyit Ali’nin, 
dondurucu soğukta çıktığı ölüm yürüyüşüyle 
sonlanan trajik hikâyesine verilir. Atilla Dorsay’ın 
tabiriyle “insanlık durumu üzerine görsel bir 
destan” anlatan Yol, Tarık Akan anısına gösteriliyor.

 ▪ Directed by Şerif Gören from a screenplay 
penned by Yılmaz Güney during his stay at the 
Sinop Prison, Yol is one of the most striking 
and significant films of Turkish film history; a 
masterpiece placed on The Ministry of Culture and 
Tourism’s the 10 Best Turkish Films list voted by 
the public. Yol depicts the intertwining stories of 
five inmates on a Holy Day leave from prison. They 
all head to different corners of the country and 
take on their unresolved issues. Inmate Seyit Ali’s 
death walk in freezing cold serves as the emotional 
centerpiece of the film. Hailed by Atilla Dorsay as 
“a visual epic about the human condition,” Yol is 
screened in memoriam of Tarık Akan. cı
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KAYIP RUHLAR ADASI
ISLAND OF LOST SOULS

i 7 Cu. Fr. 19.00

ABD USA 

1932 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 70’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Erle C. Kenton

Senaryo Screenplay: Philip Wylie, Waldemar Young Özgün Yapıt Original Work: H.G. Wells Görüntü Yön. Director of 

Photography: Karl Struss Kurgu Editing: Fritz Muller Müzik Music: Arthur Johnston, Sigmund Krumgold Oyuncular 

Cast: Charles Laughton, Richard Arlen, Leila Hyams, Bela Lugosi, Kathleen Burke Yapım Production Co.: Paramount 

Pictures Dünya Hakları World Sales: Park Circus

 ▪ Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, Türkiye’de sinema 
yazınına büyük katkıları olan film eleştirmeni ve 
sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo, Emel 
Armutçu’nun kendisiyle gerçekleştirdiği ve “Bir 
Levanten Şövalye” adıyla kitaplaştırılan nehir 
söyleşide, korku türüyle ilk tanışmasından söz eder. 
Scognamillo’nun kendisiyle özdeşleşmiş korku 
sinemasına dair tanık olduğu ilk imgeler, babasının 
müdürü olduğu Beyoğlu Elhamra sinemasında, 
henüz dört yaşındayken izlediği Kayıp Ruhlar 
Adası’nın finalindendir. H.G. Wells’in ünlü romanı 
Dr. Moreau’nun Adası’ndan uyarlanan Kayıp Ruhlar 
Adası, çılgın bir bilim adamının ıssız bir adada 
yaptığı korkunç deneyleri konu alır. Romanın en iyi 
sinema uyarlaması olarak kabul edilen bu klasiği 
Scognamillo anısına izleyeceğiz.

 ▪ Film critic and historian Giovanni Scognamillo, 
who made great contributions to Turkish 
cinematic literature and passed away last year, 
talks about his first introduction to the horror 
genre in “A Levantine Knight”, the biographical 
interview published into a book by Emel 
Armutçu. The first images of horror cinema that 
Scognamillo witnessed were in the final act of 
Island of Lost Souls, which he saw as a 4-year-old at 
the Elhamra theatre in Beyoğlu where his father 
worked as the manager. Adapted from The Island 
of Dr. Moreau by H.G. Wells, Island of Lost Souls 
is about the terrifying experiments conducted by 
a mad scientist. The film, which is considered as 
the best adaptation of the novel, will be screened 
in memory of Scognamillo.
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BENİ EVE GÖTÜR
TAKE ME HOME

p 7 Cu. Fr. 16.00 | p 12 Ça. We. 19.00

İRAN IRAN  

2016 | BluRay | Siyah-Beyaz B&W | 16’ | Konuşmasız No Dialogue

Yönetmen Director: Abbas Kiarostami

Senaryo Screenplay: Abbas Kiarostami Görüntü Yön. Director of Photography: Abbas Kiarostami Kurgu Editing: Adel 

Yaraghi Müzik Music: Peter Soleymanipour Yapım Production Co.: Kiarostami Foundation Dünya Hakları World Sales: 

Iranian Independents

 ▪ Bir çocuğun kapı eşiğine bıraktığı futbol topu  
sokağın merdivenlerinden aşağıya usulca 
yuvarlanmaya başlıyor, düşüyor ve düşüyor...  
Üstat Abbas Kiarostami, geçen yıl aramızdan 
ayrılmadan hemen önce bitirdiği bu kısa filmle bize 
hayatın gidişatı ve kaçınılmaz döngüsü üzerine 
16 dakikalık benzersiz bir görsel şiir bırakıyor. 
İtalya’nın güneyinde çekilen filmde gündelik 
hayatın ritmiyle ve çocuksu bir coşkuyla savrulan, 
düşerek de olsa kendine uygun yolu bulan topun 
yolculuğu, bu fani hayata dair mükemmel yalınlıkta, 
meditatif ve incelikli bir yorum. 
 
 
 
 
 
 
Bu film Seyfullah Samadian’ın Kiarostami hakkındaki 
Abbas Kiarostami ile 76 Dakika, 15 Saniye filminden 
önce Kiarostami anısına gösterilecektir.

 ▪ A kid leaves a football at a doorstep which 
slowly starts to roll down the stairs onto the street; 
keeps falling and falling… With this short film 
shot in Southern Italy, master director Abbas 
Kiarostami leaves behind a unique, 16-minute 
visual poem about the inescapable circle of life, 
which he completed shortly before passing away 
last year. The journey of the ball as it bounces with 
child-like exuberance, caught in the daily rhythm 
of life, and manages to find a place of its own 
through the act of falling is a perfectly simple, 
meditative, and subtle commentary. 
 
 
 
 
 
 
This film will be shown before the screening of  
76 Minutes, Seifollah Samadian’s film on  
Kiarostami, in memoriam Kirostami.

cı
n

em
an

ıa

ABBAS KIAROSTAMI İLE 76 DAKİKA, 15 SANİYE
76 MINUTES AND 15 SECONDS WITH ABBAS KIAROSTAMI

p 7 Cu. Fr. 16.00 | p 12 Ça. We. 19.00

İRAN IRAN 

2016 | BluRay | Renkli Colour | 76’ | Farsça; Türkçe, İngilizce altyazılı Farsi; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Seifollah Samadian

Senaryo Screenplay: Seifollah Samadian Görüntü Yön. Director of Photography: Seifollah Samadian Kurgu Editing: 

Seifollah Samadian Katılanlar With: Abbas Kiarostami, Juliette Binoche, Massoud Kimiai, Jafar Panahi, Ali Reza 

Raiesian, Tahereh Ladanian, Hamideh Razavi Yapımcı Producer: Seifollah Samadian Yapım Production Co.: Tassvir 

Film Center Dünya Hakları World Sales: Iranian Independents

 ▪ İranlı sinemacı Abbas Kiarostami’nin bu âlemde 
yaşadığı 76 yıl ve 15 günü simgeleyen film, bildik 
belgesellere benzemiyor. Birlikte çalıştığı kadim 
dostu, ressam ve fotoğraf sanatçısı Seyfullah 
Samadian, söyleşiler ve parlak cümleler yerine 25 
yıllık süreçte kaydettiği özel anları incelikle seçmiş; 
yorumsuz, bizimle paylaşıyor. Araba camının 
buğusunu silerken “Her yolun sonunda ölüm 
yok mu” cümlesini, “Karlı bir sabah, şapkasız ve 
paltosuz yola çıktım, bir çocuk gibi mutluydum” 
dizelerini hevesle okuduğu, Zeytin Ağaçları 
Altında’nın çekildiği mekânı ziyaretinde kaydedilen 
benzersiz anları, üstadı çok mutlu edecek yalın bir 
şiirsellikle kurguluyor. 
 
 
 
 
Bu filmden önce Kiarostami’nin Beni Eve Götür adlı 
kısa filmi gösterilecektir.

 ▪ This film, which symbolizes the 76 years and 
15 days that Iranian filmmaker Abbas Kiarostami 
lived in this realm, is unlike other documentaries. 
Instead of interviews and commentary, painter 
and photographer Seifollah Samadian, a 
collaborator and friend, shares selected private 
moments he recorded over the course of 25 years: 
Kiarostami wipes the steam off a car window 
reciting “Doesn’t every path lead to death” or 
enthusiastically reading the lines “On a snowy 
morning I run out, hatless and coatless, happy 
as a child”. Edited with austere lyricism, it would 
make the late maestro very happy. 
 
 
 
 
 
Kiarostami’s short film Take Me Home will be shown 
before the screening of this film.
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MULHOLLAND ÇIKMAZI
MULHOLLAND DRIVE

k 8 Ct. Sa. 16.00 | r1 15 Ct. Sa. 21.30

FRANSA FRANCE 

2001 | DCP | Renkli Colour | 147’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: David Lynch

Senaryo Screenplay: David Lynch Görüntü Yön. Director of Photography: Peter Deming Kurgu Editing: Mary Sweeney 

Müzik Music: Angelo Badalamenti Oyuncular Cast: Justin Theroux, Naomi Watts, Laura Harring, Ann Miller, Dan 

Hedaya, Robert Forster Yapımcı Producer: Alain Sarde, Neal Edelstein, Tony Krantz, Michael Polaire, Mary Sweeney 

Yapım Production Co.: Les Films Alain Sarde Dünya Hakları World Sales: Tamasa Distribution

2001 cannes En İyi Yönetmen Best Director |  2002 bafta En İyi Kurgu Best Editing |  2002 césar En İyi Yabancı 

Film Best Foreign Film

 ▪ Çoğu eleştirmene göre David Lynch’in başyapıtı, 
hatta tüm zamanların en iyi filmlerinden biri... 
Gösterime girdiği günden bu yana müthiş övgüler 
toplayan, kimilerinin hiçbir şey anlayamamaktan 
şikâyet ettiği ama hemen herkesi gizemli 
güzelliğiyle büyüleyen, karşı konulmaz bir rüya/
kâbus... Mulholland Çıkmazı ünlü olmak hayaliyle 
Hollywood’a gelen genç bir aktrisin, hafızasını 
kaybeden bir kadınla tanışması ve bu ikilinin 
giderek gerçeküstü bir yolculukta kaybolmasını 
anlatıyor. Sayısız unutulmaz sahneye sahip olan bu 
modern klasiği, dijital restore edilmiş kopyasıyla 
sinema perdesinde izleme deneyimi kaçırılmaz.

 ▪ David Lynch’s masterpiece as hailed by most 
critics, even one of the best films of all-time… 
Showered with rave reviews since its first release, 
this irresistible dream/nightmare baffled some 
viewers with its indecipherable quality, yet 
managed to mesmerize almost everyone with 
its mysterious beauty. In Mulholland Drive a 
young actress moves to Hollywood where she 
meets an amnesiac woman and the two embark 
on a surrealistic journey. Watching this modern 
classic full of unforgettable scenes from a digitally 
restored copy is a must-see experience.
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GHOST IN THE SHELL
KOKAKU KIDOTAI
GHOST IN THE SHELL

r1 8 Ct. Sa. 13.30 | a 10 Pt. Mo. 11.00

JAPONYA JAPAN 

1995 | DCP | Renkli Colour | 83’ | Japonca; Türkçe, İngilizce altyazılı Japanese; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Mamoru Oshii

Senaryo Screenplay: Kazunori Ito Özgün Yapıt Original Work: Masamune Shiro Görüntü Yön. Director of Photography: 

Hisao Shirai Kurgu Editing: Shûichi Kakesu Müzik Music: Kenji Kawai Canlandırma Animation: Toshihiko 

Nishikubo Yapımcı Producer: Yoshimasa Mizuo, Ken Matsumoto, Mitsuhisa Ishikawa Yapım Production Co.: Manga 

Entertainment Dünya Hakları World Sales: Starz

1997 fantasporto Mansiyon Special Mention

 ▪ Mamoru Oshii imzalı bu anime başyapıtı, 2029 
yılında geçen polisiye bir hikâye anlatır. Bu çağda 
tüm dünya bir ağ aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. 
Puppet Master adı verilen bir hacker, başkalarının 
zihinlerine girerek onları manipüle edebilmektedir. 
Bu usta hacker’ı yakalama görevi, bir siborg olan 
Baş Komiser Motoko Kusunagi ve ona bağlı 9. 
Birlik’e düşer. Bu görev sayesinde Kusunagi kendi 
varoluşunu da sorgulamaya başlar. Matrix serisi 
başta olmak üzere pek çok modern bilimkurguyu 
etkileyen ve Türkiye’de hiç sinemada gösterilmeyen 
orijinal Ghost in the Shell’i, gerçek oyuncularla 
gerçekleştirilen yeniden çevriminin vizyonda 
olduğu günlerde tekrar izlemek bulunmaz bir fırsat.

 ▪ This anime masterpiece is a detective thriller 
set in 2029 in a time when the whole world is 
interconnected through a net. A hacker called 
the Puppet Master can infiltrate people’s minds 
and manipulate them. The cyborg Major Motoko 
Kusunagi and his unit Section 9 are appointed to 
capture this hacker. But as the mission proceeds, 
Kusunagi begins to question her own existence. 
An influence on numerous science fiction 
enterprises including the Matrix, it will be a major 
feat to watch the original Ghost in the Shell when 
the live action remake will hit the theatres.
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O DA BENİ SEVİYOR
SUMMER LOVE

p 9 Pz. Su. 19.00

TÜRKİYE-MACARİSTAN TURKEY-HUNGARY 

2001 | HDD | Renkli Colour | 102’ | Türkçe, İngilizce altyazılı Turkish, English subtitles

Yönetmen Director: Barış Pirhasan

Senaryo Screenplay: Gül Dirican, Barış Pirhasan Görüntü Yön. Director of Photography: Jürgen Jürgens Kurgu Editing: 

Adnan Elial Özgün Müzik Original Music: Mare Nostrum & Ulaş Özdemir Oyuncular Cast: Ece Ekşi, Lale Mansur, Luk 

Piyes, Ali Ökçelik, Ayla Algan, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Kemal İnci, Esin Aslan, Esme Madra, Serra Yılmaz, Şerif 

Sezer, Tuncel Kurtiz Yapımcı Producer: Mine Vargı, Janos Rozsa Yapım Production Co.: Filma-cass Dünya Hakları World 

Sales: Filma-cass

2001 antalya En İyi 2. Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kurgu 2nd Best Film, Special Jury Prize, Best Editing, Best 

Actress |  2002 orhan arıburnu ödülleri prızes En İyi Kadın Oyuncu Best Actress |  2002 gökçeada En İyi 

Kadın Oyuncu Best Actress

 ▪ 1970’lerin Malatya’sında,13 yaşındaki ortaokul 
öğrencisi Esma, kırıklarla dolu karnesi yüzünden 
babasının askerlik arkadaşı Kemal’in Arguvan 
yakınlarındaki evine sürgün edilir. Bu kasabada 
Kemal’in yıllar önce evden kaçan kız kardeşi 
Saliha’yla tanışacak, aralarında gelişen dostluk 
ise küçük kıza hem yeni bir dost hem de ilk aşkını 
armağan edecektir. Pirhasan’ın kendi yaşamından 
da öğeler içeren O da Beni Seviyor, 2002 yılında 
İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da yer 
aldı. 
 
Bu film, bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü’nü 
alacak olan Barış Pirhasan için gösteriliyor.

 ▪ Summer 1973, Malatya… Due to the failing 
notes in her report card, 13-year-old middle-
schooler Esma is sent to his father’s friend 
Kemal’s house in a small town. Here she will 
meet Saliha, Kemal’s sister who had run away 
from home years ago. This intimacy will bring her 
both a friend and her first love. Influenced by the 
filmmaker’s own life, Summer Love had competed 
within the National Competition of the Istanbul 
Film Festival in 2002. 
 
 
This film will be screened for Barış Pirhasan who will 
receive the Cinema Honorary Award of the festival 
this year.

1984

b 6 Pe. Th. 16.00 | r5 9 Pz. Su. 19.00

İNGİLTERE UK 

1984 | BluRay | Renkli Colour | 113’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Michael Radford

Senaryo Screenplay: Michael Radford Özgün Yapıt Original Work: George Orwell Görüntü Yön. Director of 

Photography: Roger Deakins Kurgu Editing: Tom Priestley Müzik Music: Dominic Muldowney, Eurythmics Oyuncular 

Cast: John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton, Cyril Cusack, Gregor Fisher, James Walker Yapımcı Producer: 

Simon Perry Yapım Production Co.: Umbrella-Rosenblum Films Production Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1985 istanbul Altın Lale Golden Tulip

 ▪ “Büyük Birader seni izliyor.” George Orwell’in 
totaliterliğin en iyi tasvirlerinden biri olan klasik 
romanından beyazperdeye uyarlanan 1984 distopik 
bir dünyada, kurgusal faşist bir İngiltere’de geçer. 
Filmde sıradan vatandaş Winston, kurallara 
ve yasalara aykırı olarak bir günce tutmaya 
başlar; ancak hür iradesine uyarak yaptığı bu 
hareketinin bedeli son derece ağır olur. Kendine 
has görsel atmosferiyle sinema tarihine geçen 
1984, İstanbul Film Festivali’nin 1985 yılında 
yapılan ilk Uluslararası Yarışması’nda festivalin 
ilk Altın Lale’sini kazandı. 1984, John Hurt anısına 
gösterilecek.

 ▪ “Big Brother is watching you.” Adapted to 
screen from George Orwell’s quintessential 
portrayal of totalitarianism, 1984 is set in a 
fictional fascist England, in a dystopic world.  
The string of events begins when ordinary citizen 
Winston decides to keep a journal defying the 
rules and regulations; however, the consequences 
of his actions stemming from his free will require 
the ultimate sacrifice. Significant also with its 
visual atmosphere and production design, 1984 
won the first ever Golden Tulip of the Istanbul 
Film festival in 1985. The film will be screened  
in memoriam John Hurt.
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SON KUŞLAR
LAST BIRDS

p 7 Cu. Fr. 13.30

TÜRKİYE TURKEY 

1965 | Betacam | Siyah-Beyaz B&W | 90’ | Türkçe; Fransızca altyazılı Turkish; French s.t.

Yönetmen Director: Erdoğan Tokatlı

Senaryo Screenplay: Erdoğan Tokatlı, Mualla Özbek Özgün Yapıt Original Work: “Tren”, Ayşe Şasa Görüntü Yön. 

Director of Photography: Ali Uğur Kurgu Editing: Turgut İnangiray, Sezai Elmaskaya Müzik Music: Mehmet Abut 

Oyuncular Cast: Selma Güneri, Ediz Hun, Tijen Par, Ayfer Feray, Talat Gözbak, Kenan Pars, Aliye Rona, Senih Orkan, 

Nurhan Nur, Tuncel Kurtiz Yapımcı Producer: Mualla Özbek Yapım Production Co.: Efes Film Kaynak Print Source: Lale 

Film

1966 Antalya En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (S. Güneri)

 ▪ Ayşe Şasa’nın Tren adlı öyküsünden 
senaryolaştırılan Son Kuşlar, sade ve yalın bir 
anlatım tarzı benimseyen Erdoğan Tokatlı’nın 
yönettiği ilk filmdir. Agâh Özgüç’e göre “bütünüyle 
şiirsel bir sinemadır”, yönetmenin kendi ifadesiyle 
de “‘romantik gerçekçilik’ adıyla tanımladığı[m] bir 
aşk hikâyesidir”. Bir kız lisesinde öğrenci olan Ayşe, 
Anadolu’da görevli mühendis Oğuz’la tanışınca 
aralarında bir aşk tomurcuklanır. Ama Ayşe’nin 
ailesi öylesine bencildir ki, onu önemsemez; ablası 
Nesrin’i evlendirir, istediklerini elde edemeyince 
Ayşe’yi de evlendirmeye kalkarlar. 
 
 
 
Bu film, Sinema Onur Ödülü’nü alan Selma Güneri 
için gösteriliyor.

 ▪ Adapted to screen by Ayşe Şasa from her own 
short story, Last Birds is the directorial debut of 
Erdoğan Tokatlı, who employs a plain and simple 
narration. According to Agâh Özgüç, Last Birds 
is “a completely poetic cinema,” and according 
to Tokatlı, it is “a love story that [he] choose[s] to 
describe as ‘romantic reality.’” A student at a girls’ 
school, Ayşe meets Oğuz, an engineer who works 
in Anatolia. They begin a passionate love affair, 
but Ayşe’s family is too immersed in their own 
desires to care for her. They get Ayşe’s older sister 
Nesrin married, but when she does not meet their 
demands, they want to get Ayşe married. 
 
 
In honour of Selma Güneri, a recipient of this year’s 
Cinema Honorary Awards.
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F. PERCY SMITH’İN ÖZEL DÜNYASI
MINUTE BODIES: THE INTIMATE WORLD OF F. PERCY SMITH

r5 10 Pt. Mo. 13.30 | c3 11 Sa. Tu. 21.30 | i 13 Pe. Th. 11.00

İNGİLTERE UK 

2016 | DCP | Renkli Colour | 55’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Stuart A. Staples

Senaryo Screenplay: Stuart A. Staples Görüntü Yön. Director of Photography: F. Percy Smith Kurgu Editing: David 

Reeve, Stuart A. Staples Müzik Music: Tindersticks, Thomas Belhom, Christine Ott Yapımcı Producer: Stuart A. Staples, 

David Reeve Yapım Production Co.: Lucky Dog Inc., Studio Moe Dünya Hakları World Sales: BFI

 ▪ Çok yönlü efsanevi müzik grubu Tindersticks’in 
son “film & müzik projesi” doğacı, mucit ve 
belgeselci F. Percy Smith’in 1900’lerin başında 
çektiği eğitim amaçlı bilim filmlerinden bir kolaj, bir 
doğa belgeseli, şiirsel bir müzik filmi; hem bilime 
hem de sinemaya bir saygı duruşu. Tindersticks’in 
Thomas Belhom ve Christine Ott ile birlikte 
bestelediği özgün müziklerle seslendirilen filmin 
yapımı üç yıl sürdü. F. Percy Smith’in fotosentez, 
polenleşme, üreme, bozunma gibi süreçleri 
izleyen, çoğu zaman da mikroskop aracılığıyla 
çekilen zaman atlamalı siyah-beyaz filmlerinin 
kahramanları sporlar, mikroplar, yapraklar, böcekler, 
çiçekler ve doğanın bin bir gizemi… Tindersticks 
2011 yılında, yine festival kapsamında İstanbul’da 
bir sine-konser vermişti.

 ▪ The latest “film and music” project of 
Tindersticks is a collage of the science films made 
in early 1900s by F. Percy Smith–naturalist, 
inventor and documentarist. It took three years to 
complete this nature documentary, poetic music 
video, or ode to science, which was scored by 
Tindersticks with Thomas Belhom and Christine 
Ott. The characters of Smith’s black & white 
time-lapse films mostly shot under a microscope 
are spores, microbes, leaves, insects, and myriad 
mysteries of nature. Tindersticks had come to 
Istanbul for another ciné-concert in 2011 as part of 
the festival.



iyi bir komşu

a good neighbour

İstanbul Film Festivali ile 15. Istanbul Bienali küratörleri 
Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi, bu yılki bienalle bağlantılı 
bir film programı seçkisi yaptı. Bienal’e de adını veren “iyi 
bir komşu” temalı 10 uzun ve 5 kısa metrajlı film, farklı 
kimliklerin hayatlarını çeşitli şekillerde sürdürmelerine 
ve değerlendirmelerine odaklanıyor. Ayrıca, insanların bir 
ev, küçük bir topluluk, bir mahalle veya bir köyün içinde 
birbirleriyle etkileşim kurma hallerini de inceliyor. “iyi bir 
komşu” bölümünde aynı zamanda “tavsiye edilen filmler” 
başlığıyla bir grup filmin isimlerine de yer verilecek. Filmlerin 
tümünde, ana karakterler ile onların evleri ve mahalleleri 
arasındaki türlü dinamikler sorgulanıyor.

The Istanbul Film Festival is pleased to announce our 
collaboration with the artist duo Elmgreen & Dragset, 
the curators of the 15th edition of the Istanbul Biennial. 
Elmgreen & Dragset have selected a film programme 
related to this year’s art biennial to be screened as part 
of the Istanbul Film Festival. The biennial, entitled 
a good neighbour, focuses on homes, neighbours and 
neighbourhoods as departure points to consider society and 
co-existence on a larger scale. As in the biennial, Elmgreen 
& Dragset’s selected films focus on distinct identities 
and how people interact with each other within a home, 
community, neighbourhood or village.

#iyibirkomsu  #istanbulbienali  #istfilmfest17

daha yeni taşınmış 
birisi midir?
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Kleber Mendonca Filho’nun Komşu Sesler filminde, başlığından da anlaşılabileceği gibi, sesler anlatıda 
önemli bir rol oynar. Filmde, yeni bir güvenlik şirketinin gelişiyle birlikte, bir sitede yaşayan farklı sınıftan 
insanların değişen yaşamına, kısmen ses değişimleriyle, komşularının nasıl farkına vardıklarına tanık 
oluruz. 
Michael Haneke’nin huzursuz edici filmi Beyaz Bant Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde, küçük bir 
Alman köyünde farklı kuşaklardan karakterler etrafında geçer. Filme tekinsiz havasını veren, yaşanan 
dramatik olaylardan da ziyade, güvenliklerini sürekli tehdit altında hisseden, yoksullukla ve milliyetçi 
duygularla yüzleşen köy sakinlerinin arasında konuşulmadan kalanlardır. 
Lars Von Trier’in Dogville filmi de bir o kadar sarsıcıdır. Büyük Bunalım esnasında, bu kurgusal Amerikan 
kasabasına sığınan güzeller güzeli Grace, kasaba sakinlerinin aklını başından alır. Ama çok geçmeden her 
şey tersine döner ve genç kadın günah keçisi haline getirilir. Film, anlattığı çarpık ahlaki hikâye kadar 
çekildiği olağandışı mekân ve bu mekânı kullanma tarzı nedeniyle de çok etkileyicidir. Sokaklar ve evler, 
siyah bir sahne üzerine tebeşirle çizilmiş çizgilerden ibarettir; kapıyı açmak ya da kapamak gibi jestler bir 
kapı olmadan yalnızca aktörlerin hareketleriyle canlandırılır. 
Samira Makhmalbaf, Elma’da işsiz babaları, görme engelli anneleriyle birlikte, evde hapis yaşayan iki kız 
kardeşin hikâyesini anlatırken belgesel ve kurmacayı iç içe geçirir. Bir gün komşuların durumu bildirmesi 
üzerine, işe bir sosyal hizmet uzmanı karışır. Böylece kızlar ilk defa özgürlüğü tadacaktır. Yönetmenin de 
bizzat dile getirdiği gibi, sokaktaki yaşam ve genel olarak dünya arasında bir alegoridir bu film: Hikâyenin 
geçtiği İran’da erkekler sokağa çıkıp oynayabilir, ama kızlar değil. 
Saodat Ismailova’nın Chilla: 40 Günlük Sessizlik filmi de geleneksel, dini kurallara sıkı sıkıya bağlı bir 
toplumda kadınların içine düştüğü zor duruma odaklanır. Hikâyenin odağındaki genç kadın Bibicha, bir 
gün sessizlik yemini eder ve herkesten uzaklaşmak için büyükannesinin evinde inzivaya çekilir. 
Büyükanne, torununun hamile olduğunu gizlemeye çalıştığından şüphelenmektedir. Bütün oyuncuların 
kadın olduğu film, özlem, bağlanma, dayanışma ve tecrit gibi çok güçlü duyguları çoğu zaman sözsüz bir 
anlatıyla geçirir. Özbekistan’ın uzaktaki dağ sıralarının oluşturduğu olağanüstü manzaranın uzun 
çekimleri, bu anlatıyı daha da güçlendirir. 
Ta’ang’da yönetmen Wang Bing, Myanmar’da uzun süreden beri devam eden iç savaşın etkilerinden 
kaçarak, gruplar halinde Çin sınırından geçmeye çalışan Ta’ang halkının peşinden gider. Bu yolculukta, 
kimi zaman kaderin yan yana getirdiği bu insanların bu yeni göçebe yaşamla hep birlikte nasıl başa 
çıkmaya çalıştıklarına tanık oluruz. Bazen anlatılan hikâyeler bazen de kendilerini fiziksel olarak ifade etme 
biçimleri, bu insanların bireysel hikâyelerini ve kişiliklerini de yakalamamıza izin verir. 
Oswaldo Diaz Medina’nın ilk uzun metrajlı filmi Youkali’nin kadrosunun da büyük oranda profesyonel 
olmayan oyunculardan oluşması, başkarakterlere yakınlığın filme kattığı o belgesel havasını daha da 
güçlendirmeye yarıyor. Sri Lankalı genç müzisyen Kenny çalışmak için Berlin’e yerleşir ve yaşlı kadın 
Rola’nın evinde bir oda kiralar. Dış etkenlerin bir araya getirdiği bu iki insan, aralarındaki kültür ve kuşak 
farklılıklarının nasıl da kapanabildiğini göreceklerdir. 
Bu on uzun metrajlı filmin yanına beş tane de kısa film ekledik. Hem 1952 tarihli, stop-motion tekniğiyle 
çekilmiş fantastik bir klasik olan Komşular hem de gerçek yaşam öyküsüne dayanan, yakın tarihli 9 Gün 
Halep’teki Penceremden, farklı biçimlerde de olsa savaşın başlangıcını anlatıyor. İki filmde de sadece 
erkekler yer alıyor. 
Pornolaştırılmış Evler de, yabancı bedenlerin temsili ve emlak piyasasıyla ilgili klişe algılardan yararlanarak, 
sadece erkeklerden ibaret bir gerçekliği betimliyor. Kısa bir kil animasyon olan  
Ateşli Anneler’de ise iki yalnız kadın, hamile kadınlardan beklenen davranışların hepsine kafa tutuyor.  
Kimliğin Üçlü Kuralı bireylerin, sanatçıların ve sivil toplumun, sosyal sorumlulukla ilgili daha büyük 
meselelerin penceresinden bakınca kendilerini nasıl algıladıklarını inceleyen bir animasyon. 
Umarız film seçkimiz hoşunuza gider. Amacımız, yaklaşan sergiye dair bir ufuk açmaktı. 16 Eylül-12 Kasım 
2017 tarihlerinde yapılacak 15. İstanbul Bienali’ne hepinizi bekliyoruz.

 ▪ At the first press conference of the 15th Istanbul Biennial, held at İKSV’s black box theatre at the 
beginning of December last year, we chose to present forty questions. One person after another – all 
from different age groups and backgrounds – came on stage, asking questions such as “Is a good 
neighbour reading the same newspaper as you?” or “Is a good neighbour leaving you alone?” or “Is a 

iyi bir komşu 
a good neighbour

 ▪ 15. İstanbul Bienali’nin Aralık başında İKSV’nin kara kutuyu andıran tiyatro salonunda yapılan ilk basın 
toplantısında 40 tane soru öne sürmeyi tercih ettik. Farklı yaş gruplarından ve geçmişlerden insanlar peş 
peşe sahneye çıkıp “İyi bir komşu sizinle aynı gazeteyi mi okur?” veya “İyi bir komşu sizi rahat bırakan 
birisi midir?” ya da “İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır?” benzeri sorular sordular. Sonsuz 
sayıda soru geliyor aklımıza, fakat iyi bir komşunun nelerden meydana geldiği sorusuna verecek tek bir 
açık cevabımız yok. Mesele şu ki, komşular (genelde) insandır ve insanlar karmaşık yaratıklardır. Ve 
herkes bir komşu olduğuna göre herkes kendine şu soruyu yöneltmelidir: Ben iyi bir komşu muyum? 
Eninde sonunda varoluşsal bir soru bu. Ben kimim ve hayatımı nasıl yaşıyorum? Benim komşularım 
kimler ve hayatlarını nasıl yaşıyorlar? Birbirimizden neler öğrenebiliriz ve nasıl bir arada var olabiliriz? 
İstanbul Bienali, 16 Eylül’den itibaren gerçekleşecek bir uluslararası sanat sergisi. Yaklaşık altmış sanatçı 
temsil edilecek; sanatçıların fotoğrafları, resimleri, heykelleri, videoları, enstalasyonları ve performansları, 
Karaköy yakınlarındaki bir avuç mekâna yayılan komşu alanlara yerleştirilecek. Güncel sanat pek çok 
farklı düzeyde hareket edebilir ve geniş bir duygu yelpazesini kapsayabilir. Sanat herhangi bir 
malzemeden yararlanabilir, herhangi bir biçimi alabilir, herhangi bir odayı doldurabilir, her türlü hisse ve 
duyguya seslenebilir ve beynimizin kapasitesini zorlayabilir. Sanat bir “burada ve şimdi” deneyimidir; 
yorumlama, izleyici belirli bir zaman ve yerde sanat eseriyle karşılaştığı anda gerçekleşir. Sanat bazen de 
gerçek veya kurgusal insanların hayatlarını gösterir ve etraflarında bir anlatı çevirir; yaklaşan bienal, 
bunun örneklerini sunacak. Yine de, iş görsel hikâye anlatımına geldiğinde filmden daha iyi bir mecra 
yoktur ve bildiğimiz gibi iyi hikâye anlatımı çoğunlukla, kendimizi ve içinde yaşadığımız toplumu 
anlamada önem taşıyan ahlaki bilmeceler de içerir. Film, fiziksel ve zihinsel sınırların ötesine geçebilir, 
bizi dünyada ya da insan ruhunda daha önce hiç bulunmadığımız veya bildiğimizi düşünüp aslında 
bilmediğimiz yerlere götürür. 
İstanbul Film Festivali’yle bu yıl İstanbul Bienali’nin başlığı ve teması olan iyi bir komşu ile ilintili bir film 
programı için işbirliği yaptık; bundan dolayı son derece memnunuz. Burada da bienalde olduğu gibi, bir 
yandan özgül kimliklerin hayatlarını nasıl sürdürmeyi ve değerlendirmeyi tercih ettikleri üzerine, öteki 
yandan da insanların bir ev, daha küçük bir topluluk, bir mahalle veya bir köyün içinde birbirleriyle nasıl 
etkileşime girdiklerine odaklandık. Konuyla ilgili yakın dönemden filmleri aramak ve bize geçmişte esin 
veren işleri geriye dönerek düşünmek bizi müthiş zorladı. Baştan sona gösterildiği takdirde programın 
gereğinden fazlasını kaplayacak kadar uzun bir film listesiyle çıkageldik. Festival programcılarının 
anlayışıyla neticede on uzun metrajlı ve beş kısa film seçtik. Geri kalanları (ki daha sıkıcı oldukları 
anlamına gelmiyor) “tavsiye edilen filmler” başlığıyla listeledik; bu listeyi festivalin internet sitesinde 
bulabilirsiniz. Bu filmlerin hepsinde, ana karakterler ile onların evleri ve mahalleleri arasında çok çeşitli 
dinamikler buluyoruz, birinin mi yoksa diğerinin mi iyi bir komşu olarak görülebileceğine dair bir yargımız 
olmadan. 
Sırada Ne Var? Hatırlat Bana’da Portekizli yönetmen Joaquim Pinto, erkek arkadaşıyla birlikte bir köyde 
yaşarken deneysel bir HIV tedavisi görüyor. Belgeselde, bir yandan ikilinin bu küçük geleneksel topluluk 
içinde sürüp giden gündelik yaşamına tanık olurken, bir yandan da yaşı ilerlemekte olan yönetmenin 
arkasında bıraktığı hazcı, kozmopolit ve profesyonel yaşamın izleriyle karşılaşıyoruz. 
Yaklaşık üç saat uzunluğundaki Vanda’nın Odası yine Portekiz yapımı bir film. Yönetmen Pedro Costa, 
Lizbon’da yakında yıkılacak olan bir kenar mahallede yaşamını sürdüren Vanda’ya yaklaştırıyor bizi. Filmde 
kendini oynayan Vanda, aralarında Cape Verde’den gelen göçmenlerin de olduğu, mahallesindeki pek çok 
insan gibi, zor yaşam koşullarına katlanabilmek için uyuşturucu kullanmaktadır. Costa ele aldığı meseleye 
büyük bir saygıyla yaklaşıyor. Ataletin, onca yoksulluğun ortasında bile, yaşama isteği, anlatılmamış 
hikâyelerin, insanın değerinin ve onurunun zenginliği kendini belli ediyor. 
Jonathan Perel’in Toponimia’sında çok az insan görürüz. Kamera daha çok bomboş kalmış sokaklarda, 
yıkık binalar üzerinde gezinir. Arjantin’in Tucuman eyaletindeki yerli nüfusları kontrol altında tutabilmek 
için 1970’lerde inşa edilen dört kasabayı kapsayan yeni bir iskân projesidir bu ıssızlığın sebebi. Kasaba 
sakinlerinin dış sesten anlattığı hikâyelerine, bir de bu mimarinin hiç konuşmadan dile getirebildikleri 
eklenir. 
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More than the dramatic events in the film, the uncanny atmosphere is in large part brought forth by all 
that is unsaid between the inhabitants in the village, bearing witness to a time full of insecurity, 
poverty and nationalist sentiment. 
Equally unsettling is Lars von Trier’s Dogville, titled after the fictional depression-era American village 
where the charming Grace arrives and infatuates local residents, until things turn sour and she 
becomes the scapegoat. The film is not only fascinating for its twisted moral story, but also for its 
unusual set and interaction with it: the streets and outlines of houses are drawn with chalk onto a 
black stage floor, and actions like opening or closing doors are mimed by the actors. 
With The Apple, Samira Makhmalbaf blends documentary and fiction in order to tell the story of two 
young daughters locked up behind bars in the home of their unemployed father and blind mother. At 
some point, the neighbours report the abuse, a social worker gets involved, and the girls get a taste of 
freedom. Makhmalbaf herself has mentioned the allegory between life on the street and the world at 
large: in Iran, where the action takes place, boys are allowed to play and interact freely in the 
neighbourhood, while girls are not. 
Saodat Ismailova’s film Chilla – 40 Days of Silence, also focuses on the plight of women in the face of a 
traditional, religiously observant society. The storyline unfolds around Bibicha, a young woman who 
suddenly refuses to speak, and conceals herself from villagers in the house of her grandmother. The 
grandmother suspects she is trying to hide an illicit pregnancy. Through its all-female cast, we sense a 
strong feeling of longing, bonding, solidarity and isolation in an often non-verbal narrative, the latter 
underlined by long takes of the spectacular but remote Uzbek mountain landscape. 
In his film Ta’ang, Wang Bing follows groups of the displaced Ta’ang people of Myanmar, as they cross 
the border into neighbouring China, fleeing the effects of a long-lasting civil war. We witness how 
these people, sometimes thrown together by fate, cope with their new nomadic life together; through 
storytelling and sometimes through the way they present themselves physically, we get a glimpse of 
their individual stories and personalities. 
Oswaldo Díaz Medina’s debut feature film Youkali also has a cast of mainly non-professional actors, 
which adds to the documentary-like sense of closeness to its main protagonists. Kenny, a young Sri 
Lankan man, moves to Berlin to work as a musician and rents a room there in the house of an elderly 
woman named Rola. Outside circumstances bring these two people together as they ultimately bridge 
the gap between cultural and generational differences. 
In addition to these ten feature films, we have selected five short films. In very different ways, both the 
classic, fantastical stop-motion film Neighbours from 1952, and the recent, personal real-life-experience 
documentary 9 Days – From My Window in Aleppo, talk about beginnings of war, both populated by 
men only. 
Pornified Homes also portrays a male-only reality, based on clichéd perceptions of foreign bodily 
representation and local real estate, whereas the two lone female protagonists in the claymation short 
Moms On Fire defy expectations of pregnant women’s behaviour. Another animated film,  
The Rule of Three of Identity, explores how individuals, artists and civil society each perceive themselves 
in light of bigger questions of social responsibility. 
We hope you will enjoy this selection of films, which is meant to open the horizon towards the 
exhibition that is to come, and we hope you will also join us for the 15th Istanbul Biennial from  
16 September to 12 November, 2017.

Elmgreen & Dragset 
Berlin, Şubat February 2017

good neighbour a stranger you don’t fear?” We can imagine an endless number of questions, but not 
one clear answer to the question of what constitutes a good neighbour. The thing is, neighbours are 
(mostly) human, and humans are very complex creatures. And, since everyone’s a neighbour, one 
would always have to pose the question back to oneself: am I a good neighbour? It’s an existential 
question in the end. Who am I, and how do I live my life? Who are my neighbours, and how do they 
live their lives? How can we learn from each other, and how can we co-exist? 
The Istanbul Biennial is an international art exhibition that will take place from 16 September this 
year. Around sixty artists will be represented, and their photos, paintings, sculptures, videos, 
installations, and performances will be installed in neighbouring spaces spread over a handful of 
venues in, or in proximity to, Karaköy. Contemporary art can operate on many different levels, and 
encompass a wide range of affects. Art can utilize any material, take any form, fill any room, speak to 
all our senses and emotions, and challenge our cerebral capacities. Art is a “here and now” experience, 
where the moment of interpretation happens in the moment that the audience meets the artwork in a 
specific time and place. Art sometimes also shows us the life of real or fictional people, and spins a 
narrative around them; the upcoming biennial will present examples of that. Still, there is nothing like 
the medium of film when it comes to visual storytelling, and as we know, good storytelling often 
includes moral conundrums that are important to understanding who we are and the societies we live 
in. Film can move beyond physical and mental borders, and take us to places we have never been, or 
think we know, but in fact don’t, both around the world and within the human psyche. 
We are extremely pleased to collaborate with this year’s edition of the Istanbul Film Festival on a film 
programme which relates to the art biennial’s title and theme this year: a good neighbour. As within the 
biennial, we have here chosen to focus, on the one hand, on distinct identities and how they have 
chosen to live and reflect on their lives, and, on the other hand, on how people interact with each other 
within a home, a smaller community, a neighbourhood or a village. It has been a great challenge to 
search for recent films that deal with relevant subject matter, and to think back to films that have 
inspired us in the past. We came up with a rather long list that would have taken up far too much of 
the film festival’s programme if it were to be screened from A–Z. With an appreciation of the festival’s 
curatorial direction, we have in the end selected ten feature films and five shorts. We have listed the 
rest, which are no less interesting in our opinion, as “recommended viewing” on the festival’s website. 
In all of these films, we find very different dynamics between the main protagonists and their homes 
and neighbourhoods – without judgment regarding whether one or the other can be seen as a good 
neighbour. 
In the documentary What Now? Remind Me, we meet the Portuguese filmmaker Joaquim Pinto who, 
together with his boyfriend, has chosen to live in a rural area while taking part in a medical trial for 
treating HIV. We follow their daily life in this small, traditional community while getting glimpses of 
the aging director’s former hedonistic, cosmopolitan and professional life. 
In another Portuguese film, the almost three-hour-long In Vanda’s Room, Pedro Costa brings us up 
close to Vanda, a non-actor, who lives in a slum-like area of Lisbon which is about to be torn down. Like 
many people around her, including several immigrants from Cape Verde, Vanda takes drugs in order 
to handle her dire living conditions. Costa approaches his subject with great respect, and in spite of the 
inaction and poverty displayed, we sense a will to live, an abundance of untold stories, of human worth 
and dignity.  
In Jonathan Perel’s Toponimia, we do not see many people; rather, the camera lingers on abandoned 
streets and run-down buildings of a re-settlement project spanning four villages built in the 1970s to 
control parts of the indigenous population in the Tucuman province of Argentina. In addition to the 
stories of the inhabitants on voiceover, the architecture very much speaks for itself.  
As the title of Kleber Mendonca Filho’s Neighbouring Sounds indicates, sound plays an important role 
in its narrative. In the wake of the arrival of a security company to the apartment complex, we get to 
know people from different social classes who live in the complex and their awareness of their 
neighbours, partly through aural disturbances. 
Michael Haneke’s deeply disturbing The White Ribbon has a storyline that involves several characters 
from different generations of a small, rural German village shortly before the outbreak of World War I. 
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TAANG
DE’ANG
TA’ANG

p 5 Ça. We. 16.00 | p 9 Pz. Su. 16.00

HONG KONG, FRANSA HONG KONG, FRANCE 

2016 | BluRay | Renkli Colour | 147’ | Ta’ang dili; Türkçe, İngilizce altyazılı Ta’ang language; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Wang Bing

Görüntü Yön. Director of Photography: Wang Bing, Shan Xiaohui Kurgu Editing: Adam Kerby Yapımcı Producer: Mao 

Hui, Wang Yang Yapım Production Co.: Chinese Shadows, Wil Productions Dünya Hakları World Sales: Asian Shadows

 ▪ Taang halkının yaşadığı Myanmar’ın Kokang 
bölgesinde iç savaş onlarca yıldır sürmektedir.  
2015 baharında Taang’ların hayatı yeniden tehlike 
altında kaldığında, sınırdan Çin’e kaçanların çoğu 
kadın ve çocuklar olur. Wang Bing, kaderin bir araya 
getirdiği, çağdaş oldukları kadar geleneklerine 
de bağlı bu topluluklara eşlik ediyor. Yanlarındaki 
az eşyayla uzaklardaki dağlara doğru yolculuk 
edip, derme çatma yerleşkelerde kamp kuran bu 
topluluklar, geceleri ateşin etrafında birbirlerine 
hikâyeler anlatıyorlar. Wang Bing bize dünyanın geri 
kalanının çok da önemsemediği bir mülteci krizini 
resmediyor.

 ▪ A civil war has been raging for decades in 
Myanmar’s Kokang region, which is home to the 
Ta’ang people. When their lives are once again in 
danger in spring 2015, it is mostly the women and 
children who flee over the border to China. Wang 
Bing accompanies a few of these communities 
thrown together by fate, at once modern and 
bound to traditions. They wander the remote 
mountains with few possessions, and camp in 
makeshift compounds, telling each other stories 
by the campfire at night. Wang Bing presents us 
with a picture of a refugee crisis that has received 
very little attention in the rest of the world.
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VANDA’NIN ODASINDA
NO QUARTO DA VANDA
IN VANDA’S ROOM

p 6 Pe. Th. 16.00 | p 9 Pz. Su. 11.00

PORTEKİZ, ALMANYA, İSVİÇRE PORTUGAL, GERMANY, SWITZERLAND 

2000 | BluRay | Renkli Colour | 170’ | Portekizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Portuguese; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Pedro Costa

Senaryo Screenplay: Pedro Costa Görüntü Yön. Director of Photography: Pedro Costa Kurgu Editing: Dominique 

Auvray, Patricia Saramago Katılanlar With: Vanda Duarte, Zita Duarte, Lena Duarte, Manuel Gomes Miranda, Diogo 

Pires Miranda, Evangelina Nelas Yapımcı Producer: Francisco Villa-Lobos, Karl Baumgartner, Andres Pfäffli Yapım 

Production Co.: Pandora Film Produktion, Ventura Film Dünya Hakları World Sales: Pedro Costa

2000 locarno Mansiyon, Genç Jüri Ödülü Special Mention, Youth Jury Award

 ▪ Pedro Costa’nın bu filminde belgesel ve kurgu 
sineması birlikte ilerliyor. Filmin kahramanı Vanda, 
Lizbon’un gecekondu mahallelerinde kendini 
oynayan amatör bir oyuncu. Vanda, mahallesi 
yetkililer tarafından yıkılmaktayken ya sokakta 
sebze satıyor ya da kız kardeşiyle birlikte oturduğu 
tek odalı mezbelede uyuşturucu kullanıyor. Bu 
çerçeve içinde Costa bize, tepeden inme kentsel 
planlama karşısında zengin bir mekân ve insani bir 
direniş vizyonu sunuyor.

 ▪ Pedro Costa’s film is a confluence of 
documentary and fiction. His protagonist, Vanda, 
is a non-professional actor who performs in 
scenes set in her own neighbourhood in the 
Lisbon slums. Vanda is either selling vegetables 
in the street or taking drugs in the one-room 
hovel that she shares with her sister, as the 
neighbourhood is literally torn down around them 
by the local authorities. In this framing, Costa 
offers a rich vision of place and of human defiance 
in the face of urban planning from above.
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KOMŞU SESLER
O SOM AO REDOR
NEIGHBORING SOUNDS

p 6 Pe. Th. 11.00

BREZİLYA BRAZIL 

2012 | BluRay | Renkli Colour | 131’ | Portekizce, İngilizce, Çince, Farsça; Türkçe, İngilizce altyazılı Portuguese, English, 

Mandarin, Persian; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Kleber Mendonça Filho

Senaryo Screenplay: Kleber Mendonça Filho Görüntü Yön. Director of Photography: Pedro Sotero Kurgu Editing: 

João Maria, Kleber Mendonça Filho Müzik Music: DJ Dolores Oyuncular Cast: Ana Rita Gurgel, Caio Almeida, Maeve 

Jinkings, Dida Maia, Felipe Bandeira, Gustavo Jahn, Irma Brown Yapımcı Producer: Emilie Lesclaux Yapım Production 

Co.: Hubert Bals Fund, CinemaScópio Dünya Hakları World Sales: FiGa Films

2012 rıo de janeıro En İyi Film, En İyi Senaryo Best Film, Best Screenplay |  2012 cph pıx Yeni Yetenek Büyük Ödül 

New Talent Grand Prize |  2012 rotterdam FIPRESCI Ödülü Prize |  2012 sao paulo En İyi Brezilya Filmi Best 

Brazilian Film

 ▪ Komşu Sesler günümüzde, Brezilya’nın Recife 
şehrinde, özel bir güvenlik şirketinin ofis açtığı 
orta sınıf bir mahallede geçiyor. Yeni komşuların 
varlığı mahalle sakinlerine bir yandan güvenlik 
hissi getirirken bir yandan da huzursuzluk verir. 
Şehirlilere özgü, küresel, sınıfsal ve cinsiyetçi 
davranış tarzına kapılan hizmetçiler, öğretmenler, 
güvenlik elemanları, zengin eşler ve çocukları, 
komşularıyla kendi kimlikleri arasında çelişkili bir 
ilişkiye girer.

 ▪ Neighbouring Sounds takes place in a middle-
class neighbourhood in present-day Recife, Brazil, 
where a private security firm opens an office. 
The presence of these new neighbours brings a 
sense of safety as well as an overriding sense of 
anxiety to the local culture. Maids, tutors, security 
guards, wealthy wives and their progeny engage 
ambivalently with their neighbours and their own 
identity, caught within urban, global, class and 
gendered behaviours.
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BEYAZ BANT
DAS WEISSE BAND
THE WHITE RIBBON

p 8 Ct. Sa. 16.00

AVUSTURYA, FRANSA AUSTRIA, FRANCE 

2009 | BluRay | Siyah-Beyaz B&W | 145’ | Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı German; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Michael Haneke

Senaryo Screenplay: Michael Haneke Görüntü Yön. Director of Photography: Christian Berger Kurgu Editing: Monika 

Willi Oyuncular Cast: Ulrich Tukur, Christian Friedel, Leonie Benesch, Ursina Lardi, Michael Kranz Yapımcı Producer: 

Stefan Arndt, Veit Heiduschka, Margaret Menegoz, Andrea Occhipinti Yapım Production Co.: X Filme Creative Pool, 

Wega Film, Les Films du Losange, Lucky Red Dünya Hakları World Sales: Les Films du Losange

2009 cannes Altın Palmiye; FIPRESCI Ödülü Palm d’Or; FIPRESCI Prize |  2009 fıprescı Yılın En İyi Filmi Best 

Film of the Year |  2009 altın küre golden globe En İyi Yabancı Film Best Foreign Film

 ▪ Beyaz Bant 1. Dünya Savaşı’nın başlangıcından 
bir yıl önce, küçük bir Alman köyünün sakinlerini 
tasvir eder. Öyle bir toplumdur ki bu, yalnız 
olanlara kötü davranılır. Aile içi cezalar sıradan 
ve korkunçtur. Üstüne üstlük insanlar nedensizce 
ortadan kaybolur. Bu görünmez vahşet, toplu 
suskunluk ve rahatsız edici suçluluk sorunsalı 
hesaplaşmalarının arasında Haneke, Almanların 
süreğen ve karmaşık milli kimlik çelişkisinin 
kökenlerini dramatize edilmiş tarihi bir an içinde 
inceler.

 ▪ The White Ribbon describes the community of 
a small German village in the year immediately 
preceding World War I. This collective treats lone 
characters harshly. Punishment within families 
is gruesomely banal. People also, inexplicably, 
disappear. Through these calculations of invisible 
violence, collective silence and the uncomfortable 
question of culpability, Haneke examines a – 
dramatized – historical moment in which a long 
and complex ambivalence between Germans and 
their sense of national identity is rooted.
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40 GÜNLÜK SESSİZLİK
CHILLA
40 DAYS OF SILENCE

p 5 Ça. We. 19.00 | p 7 Cu. Fr. 11.00

ÖZBEKİSTAN, HOLLANDA, ALMANYA, FRANSA UZBEKISTAN, THE NETHERLANDS, GERMANY, FRANCE  

2014 | BluRay | Renkli Colour | 88’ | Tacikçe; Türkçe, İngilizce altyazılı Tadjik; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Saodat Ismailova

Senaryo Screenplay: Saodat Ismailova, Ulugbek Sadikov Görüntü Yön. Director of Photography: Benito Strangio Kurgu 

Editing: Benjamin Mirguet, Nathalie Alonso-Casale Müzik Music: Jacob Kierkegaard Oyuncular Cast: Rukhshona 

Sattarova, Barohat Shukurova, Saodat Rahimova, Farida Olimova Yapımcı Producer: Denis Vaslin, Jean des Forêts, 

Benny Drechsel, Saodat Ismailova Yapım Production Co.: Volya Films, Petit Film, Rohfilm, Map Production Dünya 

Hakları World Sales: Pascale Ramonda

 ▪ Chilla, Özbekistan taşrasında göz alıcı dağlarla 
çevrili, ücra bir yerde yaşayan bir aileyi gözlemler. 
Bu anaerkil evde, nedensiz bir şekilde hiç erkek 
yoktur. Filmin dört kadın karakteri de kendilerini 
öyle ya da böyle hayatlarının dönüm noktalarında 
bulurlar. Yönetmen Ismailova olağanüstü mahrem 
bir kadın dünyasına düşünsel bir bakışla yaklaşıyor. 
Chilla, birbirine sıkı sıkıya bağlı dört bireyin bir 
portresi olmakla birlikte her bireyin kendi başlarına 
kendi kimliklerini kurmaları sürecini de izliyor. 
İrade yoluyla insanın kendini bulmasına dair 
bir gösterge olan Chilla, titizlikle kurgulanmış 
sürükleyici bir görsel dünya sunuyor.

 ▪ Chilla focuses on a family living in rural 
Uzbekistan, surrounded in isolation by a striking, 
mountainous terrain. In this matriarchal home, 
men are inexplicably removed. Each of the four 
women portrayed find themselves at turning 
points–of one sort or another–in their lives. 
Director Ismailova offers a contemplative view 
into an extraordinarily intimate female world. Her 
film is a portrait of four individuals closely tied 
to one another, and the solitary process by which 
each builds their own identity. It is a testament to 
the human will towards self-determination, told 
through carefully composed, sweeping imagery.
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ELMA
SIB
THE APPLE

p 5 Ça. We. 11.00

İRAN, FRANSA IRAN, FRANCE 

1998 | BluRay | Renkli Colour | 86’ | Farsça; Türkçe, İngilizce altyazılı Farsi; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Samira Makhmalbaf

Senaryo Screenplay: Samira Makhmalbaf, Mohsen Makhmalbaf Görüntü Yön. Director of Photography: Mohamed 

Ahmadi, Ebrahim Ghafori Kurgu Editing: Mohsen Makhmalbaf Oyuncular Cast: Massoumeh Naderi, Zahra Naderi, 

Azizeh Mohamadi, Ghorban Ali Naderi, Zahra Saghrisaz Yapımcı Producer: Iraj Sarbaz Yapım Production Co.: MK2 

Productions Dünya Hakları World Sales: MK2 Türkiye Hakları Turkish Rights: Filmartı

1998 bfı Sutherland Kupası Trophy |  1998 locarno FIPRESCI–Mansiyon FIPRESCI Special Mention  

1998 selanik thessalonıkı Mansiyon Special Mention |  1998 valladolıd Genç Jüri Ödülü Youth Jury Award

 ▪ İki kız kardeş, işsiz babaları ve kör anneleri 
tarafından eve kapatılmıştır. Komşuları sosyal 
hizmetleri arayıp çocukların tutsak olduğunu haber 
verdiklerinde bir soruşturma başlatılır, dedikodular 
yayılır ve kızların çektiği eziyet yerel basın 
tarafından haberleştirilir. Kızlar gerçek dünyaya 
doğru hem acı hem de tatlı bir yola koyulurken, 
mahalleli ateşli bir tartışmaya dalar. Yönetmeninin 
de ifade ettiği gibi, filmin anlatısı belgeselle 
kurmacayı bir araya getiriyor. Filmin çoğu 
kahramanı, oyuncularının gerçek hayatlarından 
esinleniyor.

 ▪ Two daughters are locked up by their 
unemployed father and blind mother. When 
their neighbours call social services to report the 
children’s imprisonment, an investigation ensues; 
rumours fly and the girls’ plight is reported by 
the local press. The neighbourhood is caught up 
in a fury of controversy as the sisters are placed 
on a bittersweet path to joining the wider world. 
As explained by the director, this film combines 
documentary and fictional techniques in its story-
telling. Most of the film’s protagonists are based 
on the actors themselves.
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YOUKALI

p 6 Pe. Th. 13.30 | p 8 Ct. Sa. 11.00

ALMANYA GERMANY 

2016 | BluRay | Renkli Colour | 73’ | Almanca; Türkçe, İngilizce altyazılı German; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Oswaldo Díaz Medina

Senaryo Screenplay: Oswaldo Díaz Medina Görüntü Yön. Director of Photography: Paul Rohlfs Kurgu Editing: Laia 

Prat Müzik Music: Norbert Rütte Oyuncular Cast: Kenebert Stanley, Rola Radsey, Tatiana Novikova, Ulices Flores, Jean 

Denis Römer, Harry Piehl, Komet Bernhard Yapımcı Producer: Tara Biere Yapım Production Co.: Deutsche Film-und 

Fernsehakademie Berlin GmbH Dünya Hakları World Sales: Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin GmbH

 ▪ Youkali farklı nesillere ve sosyal çevrelere 
mensup iki kahramanın kesişen yolları etrafında 
şekillenir. 31 yaşında Sri Lankalı bir şarkıcı olan 
Kenny, kariyerine Berlin’de devam etmek ister ve 
80 yaşındaki Rola’nın şehir dışındaki evinde bir 
oda tutar. Film boyunca ters koşullar bu iki kişiyi 
bir araya getirir ve sonunda aralarındaki kültürel 
ve dönemsel farklılıklardan oluşan mesafe kapanır. 
Filmin olay örgüsü günlük hayat içinde ilerler ve 
ortak yaşam alanını paylaşan bu iki alışılagelmedik 
arkadaşın hikâyesi sayesinde kültürel alışverişin 
öneminin altı çizilir.

 ▪ Youkali revolves around the intersecting paths 
of two protagonists who come from different 
generations and backgrounds. Kenny, a 31-year-
old musician from Sri Lanka, seeks to advance 
his career in Berlin and rents a room in 80-year-
old Rola’s house on the outskirts of the city. 
Conflicting circumstances develop throughout 
the course of the film, bringing these two people 
together as they ultimately bridge the gap 
between cultural and generational differences. 
The plot unfolds in the setting of everyday life, 
and underscores the value of cultural exchange 
through this tale of two unlikely friends coexisting 
in a shared living space.
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TOPONİMİ
TOPONIMIA
TOPONYMY

p 5 Ça. We. 13.30 | p 6 Pe. Th. 19.00

ARJANTİN ARGENTINA 

2015 | BluRay | Renkli Colour | 82’ | İspanyolca; Türkçe, İngilizce altyazılı Spanish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Jonathan Perel

Senaryo Screenplay: Jonathan Perel Görüntü Yön. Director of Photography: Jonathan Perel Kurgu Editing: Jonathan 

Perel Yapımcı Producer: Jonathan Perel Yapım Production Co.: Jonathan Perel Dünya Hakları World Sales: Jonathan 

Perel

2015 fıd marseılle CAMIRA Ödülü Prize

 ▪ 1970’lerde Arjantin’in kuzeybatısındaki Tucuman 
bölgesinde taşralı işçi sınıfının silahlı isyanına 
sahne olmuştu. Ayaklanma ordu tarafından 
şiddetle bastırıldıktan sonra gelecekteki olası 
isyanları engellemek üzere hayatta kalan yerliler 
yeni kurulan dört yerleşim alanına yerleştirildi. 
Toponimi, harekât sırasında ölen askerlerin adlarını 
taşıyan bu dört köyde geçiyor. Kamera günümüzde 
yaşayanların seslerine ağırlık verirken sadece anlık 
görüntüleriyle 40 yıl önce hızlıca kurulmuş derme 
çatma altyapıdan geriye kalanları kayda alıyor.

 ▪ In the 1970s, Tucuman province in the 
northwest of Argentina was site to an armed 
rebellion of the rural working class. The uprising 
was violently dismantled by the country’s military, 
and to avoid any similar revolt in the future, 
the government relocated surviving indigenous 
peoples to four newly built settlements. It is in 
these four villages–each named after a different 
soldier who fell in the military response–that 
the film Toponimia takes place. Perel’s portrait 
offers only glimpses of the current inhabitants, 
their primary presence lying in the audio, while 
the camera records the fragile infrastructure 
that remains from the rapid planning forty years 
before.
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PEKİ ŞİMDİ? HATIRLAT BANA
E AGORA? LEMBRA-ME
WHAT NOW? REMIND ME

p 8 Ct. Sa. 19.00

PORTEKİZ PORTUGAL 

2013 | BluRay | Renkli Colour | 164’ | Portekizce; Türkçe, İngilizce altyazılı Portuguese; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Joaquim Pinto

Senaryo Screenplay: Joaquim Pinto Görüntü Yön. Director of Photography: Joaquim Pinto, Nuno Leonel Kurgu Editing: 

Joaquim Pinto, Nuno Leonel Müzik Music: Whomadewho, Jacques Ibert, Carl Maria Von Weber Yapımcı Producer: 

Joana Ferreira, Isabel Machado, Christine Reeh Yapım Production Co.: Crim Productions, Presente Dünya Hakları 

World Sales: Crim Productions

2013 locarno Jüri Özel Ödülü, FIPRESCI Ödülü, Genç Jüri Ödülü Special Jury Prize, FIPRESCI Prize, Junior Jury 

Award |  2013 doclısboa Uluslararası Yarışma En İyi Uzun Metraj, Üniversiteler Ödülü, Portekizce En İyi Uzun 

Metraj International Competition Best Feature-Length Film, Universities Award, Best Portuguese Speaking Feature-

Length Film

 ▪ Yönetmen Joaquim Pinto yaklaşık 20 yıldır HIV 
ve Hepatit-C virüsleriyle mücadele ederek yaşamını 
sürdürüyor. Bu video-günlük, Pinto’nun tedavi 
amacıyla klinik deneylere katılarak zehir etkisi 
taşıyan, zihnini de etkileyen ilaçlar kullandığı bir 
yılı belgeliyor, bir yandan da Pinto’nun hafıza, 
salgınlar ve küreselleşme konularındaki görüşleri, 
sinemacının partneriyle paylaştığı taşradaki ev 
ortamının tezat sükûnetinde anlatılıyor. Peki 
Şimdi? Hatırlat Bana, hem geçmiş hem gelecekteki 
aşklara, muhalefete ve dostluklara dair bir övgü 
özelliği taşıyor.

 ▪ The director Joaquim Pinto has been living with 
HIV and VHC for nearly two decades. This video 
journal chronicles one year of his participation 
in experimental clinical studies, during which 
he undergoes treatments with toxic, mind-
altering pharmaceutical drugs. Pinto’s reflections 
on memory, epidemic, and globalization are 
articulated in contrast to the film’s setting of a 
remote, rural home that the filmmaker shares 
with his partner. What Now? Remind Me is a 
tribute to love, dissent and friendships both past 
and present.
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DOGVILLE

p 7 Cu. Fr. 19.00

DANİMARKA, İSVEÇ, NORVEÇ, HOLLANDA, FİNLANDİYA, FRANSA, İNGİLTERE, ALMANYA, İTALYA DENMARK, 

İSVEÇ, NORWAY, THE NETHERLANDS, FINLAND, FRANCE, UK, GERMANY, ITALY 

2003 | DCP | Renkli | Colour | 178’ | İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Lars von Trier

Senaryo Screenplay: Lars von Trier Görüntü Yön. Director of Photography: Anthony Dod Mantle Kurgu Editing: Molly 

Marlene Stensgård Oyuncular Cast: Nicole Kidman, Harriet Andersson, Lauren Bacall, Jean-Marc Barr, Paul Bettany, 

Blair Brown, James Caan, Philip Baker Hall, Udo Kier, Chloë Sevigny Yapım Production Co.: Zentropa Entertainment 

Dünya Hakları World Sales: Trust Film Sales

2004 robert festıval En İyi Senaryo Best Screenplay |  2003 Avrupa Sinema Ödülleri European Film Awards Best 

Director, Best Cinematographer

 ▪ Sahneye benzeyen minimal setinde yalnızca yere 
tebeşirle ana hatları çizilmiş evler ve sokakların 
bulunduğu Dogville, aynı adlı hayali bir kasabada 
geçer. Film, orada kalabilmek için kasabalıların 
güvenini kazanması gereken kaçak Grace 
Mulligan’ın hikâyesini anlatır. Grace’in ahaliye 
karışmak için gönüllü olarak yaptıkları gittikçe 
yükselen bir istismar dinamiğine yol açar. Onun 
varlığı, kasabalıların içindeki karanlık güdüleri 
tetikler ve ahlak, sorumluluk, güç ve insani ilişkiler 
gibi karmaşık meseleleri gündeme getirir.

 ▪ With a minimal, stage-like set incorporating 
only chalk outlines of streets and houses on the 
floor, Dogville is set in the small, fictional town 
of Dogville. The film tells the story of Grace 
Mulligan, a fugitive on the run who must gain the 
trust of the townspeople to be able to stay. What 
starts off as Grace’s voluntary participation in the 
community gives way to an increasingly abusive 
dynamic. Her presence catalyses dark impulses 
within the town’s citizens and raises complex 
issues of morality, accountability, power and 
human relationships.
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KOMŞULAR
NEIGHBOURS

p 9 Pz. Su. 14.30

KANADA CANADA 

1951 | BluRay | Renkli Colour | 8’ | İngilizce; Türkçe 

altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Norman McLaren

Senaryo Screenplay: Norman McLaren Görüntü Yön. 

Director of Photography: Wolf Koenig Kurgu Editing: 

Norman McLaren Müzik Music: Norman McLaren 

Canlandırma Animation: Norman McLaren Yapımcı 

Producer: Norman McLaren Yapım Production Co.: 

National Film Board of Canada Dünya Hakları World 

Sales: National Film Board of Canada

 ▪ İronik bir biçimde En İyi Kısa Belgesel dalında 
Oscar kazanmış olan bu klasik stop-motion film, 
ekranda görüntü ve duruşları birbirini yansıtan, 
komşu iki adamı merkezine alır. Film, bu iki 
komşunun güneş alan bir bahçe, iki ev ve birbirinin 
neredeyse aynısı iki katlanır sandalyede oturarak 
manşetlerinde “Savaş Yoksa Barış Kesin” ve “Barış 
Yoksa Savaş Kesin” yazan gazetelerini okumalarıyla 
başlıyor. Birden, bahçeleri birbirinden ayıran 
çizginin ortasında, iki adamın da sahiplenemediği 
bir çiçek büyüyüveriyor.

 ▪ This classic stop-motion film, which ironically 
won an Academy Award for Best Documentary 
Short subject, centres on two neighbours, both 
men, who loosely mirror one another in dress 
and position on the screen. The film opens with a 
sunny lawn, two houses and the two neighbours 
sitting on near-matching lawn chairs, calmly 
reading newspapers with the headlines ‘Peace 
Certain if No War’ and ‘War Certain if No Peace’. 
As they sit, a flower abruptly grows on the centre 
of their property line, creating escalating tension 
between the two men over ownership of the 
flower.

PORNOLAŞTIRILMIŞ EVLER
PORNIFIED HOMES

p 9 Pz. Su. 14.30

İNGİLTERE UK 

2016 | BluRay | Renkli Colour | 15’ | İngilizce; Türkçe 

altyazılı English; Turkish s.t.

Yönetmen Director: Andrés Jaque

Senaryo Screenplay: Andrés Jaque Görüntü Yön. Director 

of Photography: Jorge Lopez Conde, Eduardo López, Elena 

González Seslendiren Narrator: Elizabeth Sanjuan Yapımcı 

Producer: Andrés Jaque, Office for Political Innovation, 

Jorge Lopez Conde Dünya Hakları World Sales: Andrés 

Jaque

 ▪ Bu kısa filmde, internetteki eskort arama 
motorlarının analizlerinden yola çıkılarak, günümüz 
erkek seks işçiliğinin dijital sistemi ve yerel fetişler 
anlatılıyor. Pornolaştırılmış Evler, internet üzerinden 
ve şehirlerde yaygınlaşan bu vücut endüstrisi 
tarafından, ev paylaşmanın kolaylaşmasını, bir 
mahallenin saygınlığının etkilerini ve kolonilere 
özgü estetik formların taklit edilmesini ele alıyor. 
Jacques, bu filmle alternatif bir transmedyal 
şehirleşme biçimi sunuyor.

 ▪ This short film presents the contemporary, 
digital system of male prostitution and the 
national fetishes that are exposed through 
analytics of online escort service search engines. 
Pornified Homes considers the facilitation of 
cooperative apartment-sharing, the effects of the 
reputation of a neighbourhood, and the mimicry 
of colonial aesthetic forms by this industry of 
bodies —distributed online and in cities. Through 
his film, Jacques offers an alternative, transmedial 
form of urbanism.

ATEŞLİ ANNELER
MOMS ON FIRE

p 9 Pz. Su. 14.30

İSVEÇ SWEDEN 

2016 | BluRay | Renkli Colour | 12’ | İsveççe; Türkçe, 

İngilizce altyazılı Swedish; Turkish, English s.t.

Yönetmen Director: Joanna Rytel

Senaryo Screenplay: Joanna Rytel Canlandırma 

Animation: Tim Maarse, Mikael Lindbom Müzik Music: 

Saralunden Yapımcı Producer: Alberto Herskovits Yapım 

Production Co.: Altofilm AB Dünya Hakları World Sales: 

The Swedish Film Institute, Film i Väst, The Swedish Arts 

Grants Committee

 ▪ Bu kil animasyonu, doğum yapmalarına günler 
kalmış iki hamile kadının hikâyesini anlatıyor. 
Bıkmış, usanmış ve eve tıkılmış halde biyolojik 
doğum sürecinin kendi irade ve tercihlerinden 
bağımsız başlamasını bekleyen bu iki komşu 
kadın, birbirlerine destek olurlar. Birbirlerine iyilik 
etmenin yanı sıra vücutları, bebek bakımı ve cinsel 
geçmişleri hakkında bilgi alışverişinde bulunurlar. 
Rytel, çoğu yapıtında olduğu gibi normalde 
değinilmeyecek sıradan bir durum ve konumu 
işliyor.

 ▪ This claymation short, Moms on Fire, tells the 
story of two pregnant women only days away 
from giving birth. Bored, frustrated and stuck at 
home waiting for the biological process of birth 
to begin independently of their will or preference, 
the two female neighbours keep one another 
company. They exchange information on their 
bodies, babycare and sexual histories as well as 
offering certain favours. In keeping with her 
broader body of work, with Moms on Fire Rytel 
treats a mundane situation and setting which 
normally go unaddressed.

KİMLİĞİN ÜÇLÜ KURALI
DER DREISATZ DER IDENTITÄT
IDENTITY’S RULE OF THREE

p 9 Pz. Su. 14.30

ALMANYA, İSVİÇRE GERMANY, SWITZERLAND 

2015 | HD | Renkli Colour | 20’ | İngilizce; Türkçe altyazılı 

English; Turkish s.t.

Yönetmenler Directors: Nina Fischer, Maroan el Sani, 

Bertold Stallmach

Senaryo Screenplay: Nina Fischer, Maroan el Sani Dünya 

Hakları World Sales: Galerie EIGEN+ART Leipzig/Berlin & 

Gallery Marie-Laure Fleisch Rome/Brussels

 ▪ Bu film bireylerin, sanatçıların ve toplumun 
kendilerini nasıl algıladıklarını inceliyor. Iso ve 
Jenga adlı kaybolmuş gibi görünen iki karakter, 
mülteci gerçeğiyle yüz yüze geldikleri Afrika’nın 
çöllerinin ardından Berlin’in kasvetli kentsel 
manzarasında dolaşıyorlar. Bu animasyon filmde 
sosyal sorumlulukla ilintili soruların tekrar tekrar 
kesintiye uğrattığı trajikomik bir anlatım sunuyor.

 ▪ The Rule of Three of Identity explores how 
individuals, artists and society each perceive 
themselves. Two seemingly lost characters named 
Iso and Jenga roam the deserts of Africa, where 
they are confronted with the reality of refugees, 
who they encounter again in the bleak urban 
landscape of Berlin. The animated film presents 
a tragi-comic handling of a narrative that is 
repeatedly interrupted by questions regarding 
social responsibility.

Fotoğraf Photo: 
Nina Fischer & Maroan el Sani / Bertold Stallmach, 
Copyright VG Bild-Kunst Bonn, 2017 and the artists 
Courtesy Galerie EIGEN+ART Leipzig/Berlin and 
Gallery Marie-Laure Fleisch Rome/Brussels
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9 GÜN – HALEP’TEKİ PENCEREMDEN
9 DAYS
FROM MY WINDOW IN ALEPPO

p 9 Pz. Su. 14.30

HOLLANDA-SURİYE THE NETHERLANDS-SYRIA 

2017 | DCP | Renkli Colour | 13’ | Arapça; Türkçe ve 

İngilizce altyazılı Arabic; Turkish and English s.t.

Yönetmenler Directors: Thomas Vroege, 

Floor van der Meulen, Issa Touma

Senaryo Screenplay: Issa Touma Görüntü Yön. Director of 

Photography: Issa Touma Kurgu Editing: Thomas Vroege, 

Floor van der Meulen Yapımcı Producer: Jos de Putter 

Yapım Production Co.: Deepfocus Webdocs & Paradox 

Dünya Hakları World Sales: Perpetuum Mobile

 ▪ 2012 Ağustos’ta bir sabah, tanınmış Suriyeli 
fotoğrafçı Issa Touma, mahalleli gençlerin sokağına 
kum torbaları yığmalarına tanık olur. Bu, Halep’te 
Suriye isyanının başlangıcı sayılacaktır. Touma 
fotoğraf makinesini alır ve dairesinde saklanırken 9 
gün boyunca aralık penceresinden dışarıda olanları 
kayda geçirir. Bölüm bölüm kurgulanan bu kısa 
film, savaşın birdenbire bir mahalleyi nasıl istila 
edebileceğine ve günden güne hayatı nasıl tersine 
döndürebileceğine dair kişisel ve emsalsiz bir bakış 
sağlar.

 ▪ One morning in August 2012, renowned Syrian 
photographer Issa Touma witnessed young, local 
men lugging sandbags into his street, stacking 
them up as a checkpoint barrier. It would turn out 
to be the start of the Syrian uprising in the city 
of Aleppo. Touma grabbed his camera and spent 
nine days holed up in his apartment, recording 
what was happening outside through a cracked 
opening of his window. The short, episodic film 
gives a personal and unprecedented view onto 
how war suddenly can invade a neighbourhood, 
and turn life upside down from one day to 
another.
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VINCENT DIEUTRE: YALNIZLIK ALIŞTIRMALARI
VINCENT DIEUTRE: EXERCISES IN SOLITUDE

 ▪ Vincent Dieutre’ün ödüllü filmleri hem belgesel hem de otobiyografiktir; müzik, resim, kendi özel 
hayatını ele alırken sinema ve çağdaş sanat, tiyatro, yerleştirme ve radyo arasındaki alanı zorlarlar. Bu yıl 
festival programında yer alan retrospektif kapsamında, zamanından ileri ama geçmişe dönük dokuz filmi 
gösterilecek olan Vincent Dieutre, Dominique Païni’nin sözleriyle hem tarzıyla kem kendi yapayalnız bir 
sinemacı. FOL işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu festival sohbetinde Dieutre hüzünle, yolculuklarla, Avrupa 
gözlemleriyle ve yalnızlıkla dolu filmlerini ve sanatsal yaklaşımını anlatacak.

 ▪ His films, which have garnered numerous awards, are both documentary and autobiographical; 
filled with music, painting and his own personal life, they constantly explore the borders between the 
cinema and contemporary art, theatrical screening and installation, and radio creation. His 9 films–
ahead of their time and retrospective in content–are screened at this year’s festival programme in a 
special section. At this festival talk realised in collaboration with FOL, Dieutre will tell us about his 
artistic approach, and films adorned with sadness, journeys, observations of Europe, and solitude.

April 13 Nisan Perşembe Thursday 17.00 Pera Müzesi Oditoryumu Pera Museum Auditorium 
Rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir. Reservations advised. 
info@folsinema.com

NATIONAL THEATRE LIVE İLE NO MAN’S LAND SALON EKRANINDA
NO MAN’S LAND ON SALON SCREEN WITH NATIONAL THEATRE LIVE

 ▪ Broadway’de büyük ilgi gördükten sonra, Ian McKellen ile Patrick Stewart, Harold Pinter’ın Issız 
Topraklar oyununu bu kez Londra’da Wyndham’s Theatre’da sahneliyorlar. Yaşlanmakta olan iki yazar, 
Hirst ile Spooner, bir yaz gecesi Hampstead’de bir barda buluşup ardından da keyifli gecelerine Hirst’ün 
yakınlardaki malikânesinde devam ederler. Alkolün etkisi kendini gösterdikçe birbirlerine anlattıkları 
hikâyeler de gittikçe inanılmaz hale gelir; hareketli sohbetleri bir yerden sonra sivri bir güç savaşına 
dönüşür, eve iki genç adamın gelişleriyle de işler karışır. Oyuncular Owen Teale ve Damien Molony’nin de 
katkılarıyla Harold Pinter’ın klasik komedisini kaçırmayın! 
Ian McKellen bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alacak. 
Sahnelendiği salondaki en iyi koltuğun bakış açısından yapılan ve özenle kurgulanan kayıtlar, Salon 
ekranında tiyatroseverlerle buluşuyor. Londra’nın en önemli tiyatrolarında ve Broadway’de kapalı gişe 
oynayan oyunlar, sadece Salon izleyicileri için İstanbul’a geliyor.

 ▪ Following their hit run on Broadway, Ian McKellen and Patrick Stewart return to the West End stage 
in Harold Pinter’s No Man’s Land, staged at Wyndham’s Theatre, London. One summer’s evening, 
two ageing writers, Hirst and Spooner, meet in a Hampstead pub and continue their drinking into 
the night at Hirst’s stately house nearby. As the pair become increasingly inebriated, and their stories 
increasingly unbelievable, the lively conversation soon turns into a revealing power game, further 
complicated by the return home of two sinister younger men. Also starring Owen Teale and Damien 
Molony, don’t miss this glorious revival of Pinter’s comic classic. 
Ian McKellen will be receiving this year’s Cinema Honorary Award of the Festival. 
The recordings of famous theatre plays, shot from the perspective of the best seats in the halls they 
are staged in are meeting with theatre lovers at the Salon screen. Sold-out productions from the most 
prestigious theatres of London and Broadway come to Istanbul exclusively for the Salon audience.

April 3-10-11-17-24-25 Nisan 19.30 Salon İKSV 
Bilet Tickets: 50 TL | Öğrenci Student 40 TL
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IAN MCKELLEN

 ▪ Sir Ian Murray McKellen, sahne ve beyaz perde kariyeri boyunca 40’ı aşkın uluslararası ödüle kavuşarak 
yalnızca Birleşik Krallık için değil, tüm dünya çağında bir kültür sanat ikonu haline gelmiştir. Sahnede 
III. Richard, Napoleon ve Hamlet karakterlerindeki performanslarıyla dikkat çekerken Shakespeare’den 
modern tiyatroya, fanteziden bilimkurguya pek çok çeşitli yapımda yer alan McKellen X-Men’de Magneto, 
Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf rolü ile ün kazandı. British Council Film Elçisi ve LGBTİ sosyal 
hareketlerine verdiği büyük destek ile tanınan Sir Ian McKellen, British Council işbirliğiyle akademisyen ve 
sinema yazarı Melis Behlil’le kaçırılmayacak bir festival sohbeti gerçekleştirecek.

 ▪ Garnering more than 40 awards throughout his stage and film career, Sir Ian McKellen is a culture 
icon not only in the UK but also in the world. On stage, his memorable performances as Richard III, 
Napoleon and Hamlet are alongside the roles he took on in Shakespeare plays, modern theatre, fantasy 
or science fiction, as well as two iconic figures: Magneto in the X-Men franchise, and Gandalf in the 
Lord of the Rings series. The British Council Film Ambassador and an LGBTI activist, Ian McKellen will 
be meeting up at a festival talk with academic and film critic Melis Behlil, in collaboration with British 
Council.

April 7 Nisan Cuma Friday, 16.00 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu Boğaziçi University Rectorate Conference Hall 
Rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir. Reservations advised. 
mafm@boun.edu.tr

YAĞMUR TAYLAN & DURUL TAYLAN

 ▪ Psikolojik gerilim, kara komedi, kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede TV ve sinema alanlarında 
yapımlara imza attılar, 50 reklâm filmi çektiler. Türkiye, ABD ve Ortadoğu bölgeleri için proje geliştirmeyi 
sürdürüyorlar. Televizyonda Sır Dosyası’ndan tüm dünyada toplam 200 milyon izleyiciye ulaşan Muhteşem 
Yüzyıl’a; sinemada Okul’dan İstanbul Film Festivali’nde En İyi Türk Film Ödülü kazanan Vavien’e uzanan 
Taylan Biraderler bu yıl İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışması’nın jüri başkanları. Yağmur ve 
Durul Taylan, bu festival sohbetinde sinema, televizyon, yönetmenlik, türler ve projeleri gibi birçok konuyu 
ele alacaklar.

 ▪ They have a versatility that encompasses genres such as psychological thrillers, dark comedy and 
period dramas both in their TV shows and films. They have also directed over 50 commercials. They 
currently are developing projects for Turkey-Middle East territories as well as for the United States. 
Heading this year’s jury for the Golden Tulip National Competition of the Istanbul Film Festival,  
Durul Taylan and Yağmur Taylan have accomplished on TV from Sır Dosyası / Secret Files to Muhteşem 
Yüzyıl / Magnificent Century, reportedly with an international audience of 200 million; and in cinema, 
from Okul / The School to Vavien–Best Turkish Film-winner at Istanbul Film Festival. The Taylan 
brothers will discuss their career in this festival talk, addressing film and TV, directing, genres and 
further projects.

April 12 Nisan Çarşamba Wednesday, 16.00 Salon İKSV 
Rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir. Reservations advised. 
rezervasyon.iksv.org
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KÖPRÜDE BULUŞMALAR 
MEETINGS ON THE BRIDGE

Köprüde Buluşmalar bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile 7-11 Nisan tarihlerinde, 12. kez 
düzenlenecek.
Köprüde Buluşmalar atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristler, 
uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşuyor. Yeni uzun metraj kurmaca ve belgesel projelerinin ve 
post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin ilk uluslararası sunumunu gerçekleştiren sinemacılar aynı 
zamanda ortak yapımlar için de ilk görüşmelerini yapma fırsatını buluyorlar.

Film Geliştirme Atölyesi
Türkiye’den 10 uzun metraj ve belgesel projesinin yönetmen, yapımcı ve senaristleri Mart ayında 
senaryo, yapım, pazarlama ve sunum grup çalışmalarına katıldılar. Festival sırasında uluslararası 
yapımcılar, festival programcıları, fon ve medya kuruluşlarının temsilcilerine bire bir toplantılarda 
projelerinin ilk sunumlarını yapacaklar. Atölye sonunda uluslararası jüri, destek ödülü alan projeleri 
belirleyecek.

Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri:
•  Köprüde Buluşmalar 30.000 TL Destek Ödülü
•  Melodika Ses Ödülü
•  Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü
•  GeniusPark Görsel Efekt Ödülü

Komşular
Köprüde Buluşmalar, yeni uluslararası işbirliklerine önayak olmak ve komşu ülkelerden sinemacılar ve 
sinema kurumları ile ilişkilere ivme kazandırmak amacıyla 2015 yılında Komşular platformunu başlattı. 
Ortak hikâyeler geliştirirken sinemacıların birlikte çalışmaları için zemin hazırlamayı hedefleyen, 
Film Geliştirme Atölyesi kapsamında düzenlenen bu platforma, komşu ülkelerden seçilen projeler, 
sinemacılar ve kurum temsilcileri davet ediliyor. Komşular platformunda bu yıl ilk kez filmin online 
(reconforming) ve color grading işlemlerini kapsayan Digiflame Ödülü verilecek.

Work in Progress
Work in Progress Türkiye’den post-prodüksiyonuna devam edilen uzun metraj filmleri ve belgeselleri 
desteklemek amacıyla bu yıl altıncı kez düzenlenecek. Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları 
ön hazırlık çalışmalarının ardından yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, 
medya temsilcileri) açık özel sunumlar yapacak. Uluslararası jüri, atölye sonunda ödül alacak filmleri 
belirleyecek.

Work in Progress Ödülleri:
•  Color Up Ödülü
•  Başka Sinema Ödülü

Tüm sinemacıları buluşturan ve networking olanağı sağlayan Happy Hour’lar 8-11 Nisan tarihlerinde 
yapılacak.

Sinema Dersleri ve Paneller
7-11 Nisan’da Aynalı Geçit ve Soho House Istanbul’da yapılacak Köprüde Buluşmalar panel ve sinema 
derslerinde film yapımına dair konular ele alınacak. Finansman, dağıtım ve yeni medya akımları ile 
alternatif yöntemler üzerine çalışmalar yapılacak. Uluslararası market ve fon temsilcilerinin katılımıyla, 
fon ve marketlerin işleyişleri anlatılarak Türkiye ile yeni işbirlikleri yaratma imkânları tartışılacak.
Ayrıca, giderek popülerleşen web dizileri üzerine de bir panel yapılacak. Bunun yanı sıra programda 
filmlerin ortak yapım stratejilerinin incelendiği case study’ler, post-prodüksiyon, festival ve dağıtım 
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süreci ve fonlama üzerine konuşmalar yer alacak. Her yıl olduğu gibi, Köprüde Buluşmalar’a katılan fon, 
festival ve market temsilcilerinin kendilerini ve kurumlarını tanıttığı oturumlar da paneller arasında yer 
alacak.

Meetings on the Bridge, will be held for the 12th time this year, on 7-11 April with the support of the 
Istanbul Development Agency.
Meetings on the Bridge brings producers, directors, and scriptwriters from Turkey together with 
international film professionals. While providing an opportunity for filmmakers to hold the first 
international presentations for their new film projects and films in post-production, it also aims to 
pave the way for co-productions.

Film Development Workshop
Meetings on the Bridge continued with the training program for the Film Development Workshop 
selected projects. The program consists of plenary sessions and group works with experts on script, 
production, marketing, and distribution. After the training program, the directors, producers, and 
writers of the projects will be holding one to one meetings with international producers, funds, 
festivals, broadcasters, and buyers. At the end of the workshop the international jury will determine the 
Film Development Workshop award-winning projects.

Film Development Workshop Awards:
•  30,000 TL Meetings on the Bridge Award
•  Melodika Sound Award
•  Mediterranean Film Institute (MFI) Script Workshop Award
•  GeniusPark VFX Support Award

Neighbours
Meetings on the Bridge has launched the Neighbours platform in 2015 in order to initiate new 
international collaborations and enhance communication between filmmakers from Turkey and 
the neighbouring countries. With the aim of building a ground for institutions and individuals to 
cooperate while developing common stories, the platform, organised within the Film Development 
Workshop, invites film professionals and filmmakers from neighbouring countries through methods 
of scouting and interviewing. This year, for the first time, Digiflame Post-production Award (for 
online reconforming and colour grading) will be presented to one of the projects at the Neighbours 
Platform.

The Work in Progress Workshop
Aiming to offer a gap-financing support for films from Turkey, Work in Progress in its sixth year, 
will be presenting a selection of films in post-production on April 10 and April 11 to international 
distributors, festival and fund directors, broadcasters. The international jury will decide on the films to 
receive the awards after watching the offline edit of the selected films.

The Work in Progress Awards:
•  Color Up Award
•  Başka Sinema Award

Master Classes and Panels
Meetings on the Bridge master classes and panels will be held on April 7-11 at Aynalı Geçit and Soho 
House Istanbul. The fundamental questions of production and alternative methods in financing, 
distribution, and new media trends will be discussed in a series of plenary sessions with international 
and local experts. At the Meet and Greet sessions the representatives of international funds, markets, 
distribution companies and sales agents will be introduced and information on conditions for 
application and regulations will be shared, discussing collaboration opportunities with Turkey.
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The virtual reality workshop held for the first time last year will be organized again this year. There will 
also be a panel on the increasingly popular concept of web series. In addition, the program will include 
case studies on co-production structures and talks about distribution strategies, post-production 
process and funding.

Ayrıntılı bilgi
Further information
E: onthebridge@iksv.org
T: (212) 334 08 37
film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar
facebook.com/koprudebulusmalar
twitter.com/koprudebulusma
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köprüde buluşmalar ödül sponsorları
meetıngs on the brıdge award sponsors

Komşular
Neighbours

Film Geliştirme Atölyesi
Film Development Workshop

Yapım Aşaması
Work in Progress



36. İstanbul Film Festivali
Vodafone Red’in katkılarıyla
İKSV Mobil uygulamasında
Vodafone
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İKSV RESMİ KONAKLAMA SPONSORU
THE MARMARA HOTELS,
36. İstanbul Film Festivali'ne destek vermekten mutluluk duyuyor.
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themarmarahotels

@themarmara
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NİŞANTAŞI
AKASYA
ZORLU CENTER    
HİLTON INTERNATIONAL
www.urart.com.tr

İSTANBUL 0212 246 71 94
İSTANBUL 0216 510 57 20

İSTANBUL 0212 353 66 03
ANKARA   0312 426 07 00





BİLET BİLGİLERİ VE MEKÂNLAR

TICKET SALES AND VENUES
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BİLET SATIŞ  
TICKET SALES

 ▪  Genel satış 25 Mart Cumartesi günü 10.30’da başlayacaktır.
 ▪  Biletler, Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx sinemaları (saat 10.30-19.00 arası), Biletix internet 
sitesi (biletix.com), Biletix çağrı merkezi (216 556 98 00) ve Biletix perakende noktaları üzerinden 
hizmet bedeli eklenmeden satın alınabilir.

 ▪  21 Mart’ta Siyah ve Beyaz Lale, 22-23-24 Mart’ta Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri için öncelikli 
satış yapılacaktır. Lale Kart üyeleri biletlerini ön satış döneminde hizmet bedeli eklenmeden 
Lale Kart İletişim Merkezi’nden (216 556 98 56), Biletix satış kanallarından (biletix.com ve 
Biletix perakende noktaları) ve saat 10.30-19.00 arasında Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de Rexx 
sinemalarından alabilirler.

 ▪  Genel satış döneminde her 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. 
 
hafta içi gündüz seansları öğrenciler için 1 tl

 ▪  Festivalde hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarında toplam 20.000 koltuk, öğrenciler için 1 TL 
üzerinden satışa sunuluyor. Uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlayan hamilerin detaylı listesini 
film.iksv.org adresinde bulabilirsiniz. 1 TL’lik öğrenci biletlerinden satın alan izleyicilerimizin 
salon girişlerinde öğrenci kimliklerini göstermeleri zorunludur. Öğrenci kimliği göstermeyen 
izleyicilerimize indirimli ve tam bilet arasındaki fark tutarında ek bilet kesilecektir.

 ▪  General sales begin as of 25 March, Saturday at 10.30.
 ▪  Tickets will be available, without any service fee, at the Biletix website (biletix.com), Biletix 
call centre (+90 216 556 98 00), Biletix retail outlets, and at box offices of Beyoğlu Atlas and 
Kadıköy Rexx movie theatres between 10.30 and 19.00.

 ▪  Advance sales for Tulip cardholders are on 21 March (for Black and White Tulip cardholders), 
and 22-23-24 March (for Red and Yellow Tulip cardholders). Tickets for members will be 
available during this period, without any service fee, at Tulip Card Communication Centre 
(+90 216 556 98 56), Biletix sales channels (biletix.com and retail outlets), and at box offices 
of Beyoğlu Atlas and Kadıköy Rexx movie theatres between 10.30 and 19.00.

 ▪  A maximum of 6 tickets can be purchased per screening throughout the general sales.
 ▪  Students will be required to present valid student IDs at entrances together with their 
discount tickets; otherwise they will need to purchase difference tickets. 
 
students enjoy weekday daytıme screenıngs for 1 tl

 ▪  A total of 20,000 festival seats for weekday screenings at 11.00, 13.30, and 16.00 will be 
available for students for 1 TL. Please see film.iksv.org for a detailed list of patrons who have 
contributed towards the realisation of this project. Students who benefit from 1 TL tickets will 
be required to present valid student IDs at the entrance. Viewers who do not present a valid 
student ID will have to purchase additional tickets compensating the difference between full 
price and discount tickets.
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BİLET FİYATLARI  
SPECIAL DISCOUNT

 tam indirimli * lale kart tam lale kart indirimli * 
 regular dıscount tulıp card regular tulıp card dıscount

Hafta İçi Weekdays 8 TL 8 TL 8 TL 8 TL
11.00–13.30–16.00 
Öğrenci Student **  01 TL  1 TL

Hafta İçi Weekdays 20 TL 14 TL  16 TL 11 TL
19.00

Hafta Sonu Weekend 20 TL 14 TL 16 TL 11 TL
11.00–13.30–16.00–19.00

Tüm 21.30 seansları 20 TL 20 TL 16 TL 16 TL
All 21.30 screenings

 ▪ Pera Müzesi’ndeki gösterimler 8 TL’dir.
 ▪ Tickets for screenings at Pera Museum is 8 TL.

**  İndirimli biletlerden öğrenciler ve 65 yaş üstü sinemaseverler yararlanabilir.  
Discount tickets are for students and senior citizens (65+) only.

**  Öğrencilere 1 TL uygulaması kapasiteyle sınırlıdır. 
1 TL tickets for students are limited. 

LALE KART ÜYELERİ İÇİN ÖZEL İNDİRİM 
SPECIAL DISCOUNT FOR TULIP MEMBERS

 ▪  Öncelikli satış dönemlerinde Lale Kart İletişim Merkezi (216 556 98 56), Biletix satış kanalları  
(biletix.com ve perakende noktaları) ve saat 10.30-19.00 arasında Beyoğlu’nda Atlas ve Kadıköy’de 
Rexx sinemalarından Siyah, Beyaz ve Kırmızı Lale Kart üyeleri her seans için en fazla 2 (iki), 
Sarı Lale Kart üyeleri ise 1 (bir) bilet satın alabilir. Bu biletlere Lale Kart indirimi uygulanacaktır. 
Bu adedi aşan talepler, indirimsiz olarak, genel satışın başladığı 25 Mart Cumartesi gününden 
itibaren karşılanacaktır. Lale Kart üyeleri için öncelikli satış döneminde ayrılan kapasite sınırlıdır.

 ▪  8 TL’lik biletlerde Lale Kart indirimi uygulanmayacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için: Lale Kart İletişim Merkezi (216 556 98 56) ve lalekart.org

 ▪  Black, White and Red Tulip members can buy a maximum of 2 (two) tickets, while Yellow 
Tulips are entitled to 1 (one) ticket per screening during the advance sales period, in purchases 
from Tulip Card Communication Centre (+90 216 556 98 56), Biletix sales channels (biletix.
com and retail outlets), and box offices of Beyoğlu Atlas and Kadıköy Rexx movie theatres 
between 10.30-19.00. Tulip Card discount will be applied to these tickets. Requests for more 
tickets per screening can be met at general sales, which begin on 25 March Saturday, without 
Tulip Card discount. Number of tickets for Tulip Card members during pre-sale is limited.

 ▪  Tulip Card discount will not be available for tickets of 8 TL. 

Further information at Tulip Card Communication Centre (+90 216 556 98 56) and lalekart.org.
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BİLETİX SATIŞ NOKTALARI 
BILETIX RETAIL OUTLETS

istanbul avrupa yakası  
ıstanbul european sıde
Akmerkez Vakkorama • Demirören İstiklal • City’s Mahalle • Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi • Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi • Gayrettepe Metrosu • İstanbul Cevahir Alışveriş 
Merkezi • İstinye Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi • İş Kuleleri, İş Sanat Kültür Merkezi • Kanyon 
UNIQ istanbul • Mall of İstanbul MOİ Sahne

istanbul anadolu yakası 
ıstanbul asıan sıde
Caddebostan MMM Migros • Capitol Alışveriş ve Eğlence Merkezi • KadıköySahne

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 time of the screening at 
the 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.
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FESTİVAL MEKÂNLARI 
FESTIVAL VENUES

atlas sineması (a) 
İstiklal Caddesi No: 131 
Beyoğlu 
Tel: (212) 252 85 76

beyoğlu sineması (b) 
İstiklal Caddesi  
Halep İş Hanı No: 62 
Beyoğlu 
Tel: (212) 251 32 40

cınemaxımum cıty’s nişantaşı (c) 
Teşvikiye Cad. 12/A 
Nişantaşı, Şişli 
Tel: (212) 373 35 35 

cınemaxımum zorlu center (zorlu) 
Levazım Mahallesi 
Koru Sokak No: 2 
Zincirlikuyu, Beşiktaş 
Tel: (212) 353 62 14

cınemaxımum kanyon (k) 
Kanyon AVM Kat: 1 
Büyükdere Cad. No: 185 
Levent 
Tel: (212) 0850 220 09 67

rexx sineması (r) 
Cafer Ağa Mahallesi  
Sakızgülü Sokak No: 16/18 
Kadıköy 
Tel: (216) 447 28 49

italyan kültür merkezi (i) 
Meşrutiyet Caddesi No: 75 
Tepebaşı, Beyoğlu 
Tel: (212) 293 98 48

pera müzesi oditoryumu (p) 
Meşrutiyet Caddesi No: 65 
Tepebaşı, Beyoğlu 
Tel: (212) 334 99 00

istanbulfilmfestivali

#istfilmfest17

#kaldırkafanı

ist_filmfest istfilmfest

İKSV Mobil İKSV Kitaplık
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Manuel Deli & Coffee 
%10 indirim discount

Mavra Cafe 
%10 indirim discount

Miss Pizza (Cihangir) 
%10 indirim discount

Miss Pizza (Şişhane) 
%10 indirim discount

Noir Pit 
%10 indirim discount

Parantez Deli 
%10 indirim discount

Pubness 
%10 indirim discount

Ritim Galata 
%10 indirim discount

Şimdi 
%10 indirim discount

The Allis Istanbul 
%10 indirim discount

The House Cafe 
%10 indirim discount

Urban 
%10 indirim discount

Varuna 
%10 indirim discount

Zencefil 
%10 indirim discount

Beyoğlu

5.Kat 
%20 indirim discount

Karabatak 
%20 indirim discount

Coffee Ya Basta 
%15 indirim discount

It’s OK Coffee and Restarting Co 
%15 indirim discount

Kahvedan Kafe 
%15 indirim discount

Ara Cafe 
%10 indirim discount

Bak-kal 
%10 indirim discount

Cuma 
%10 indirim discount

Cuppa Cihangir 
%10 indirim discount

ÇokÇok Thai 
%10 indirim discount

Dose Coffee Treeware 
%20 indirim discount

Fıccın 
%10 indirim discount

Gölge Cafe 
%10 indirim discount

Kameleon 
%10 indirim discount

YEME-İÇME REHBERİ 
EAT-DRINK GUIDE

 ▪ Kullanılmış festival biletlerinizi göstererek aşağıdaki mekânlarda indirim alabilirsiniz.  
Bilet başına bir kişi için 5-15 Nisan 2017 tarihlerinde geçerlidir.

 ▪ Present your festival tickets stubs for discounts at below establishments.  
Discounts valid for one person per ticket between 5-15 April 2017.
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Kadıköy

Zor 
%15 indirim discount

Arkaoda 
%10 indirim discount

Bardan Adam 
%10 indirim discount

Böcek Cafe 
%10 indirim discount

Dorock XL 
%10 indirim discount 
(alkollü içecekler hariç except alcoholic drinks)

Dunia 
%10 indirim discount

Fil Pub 
%10 indirim discount

Fornello Pizza 
%10 indirim discount

Hera 
%10 indirim discount

Kamarad Coffee Roastery 
%10 indirim discount

Kanyon

Papabubble 
%20 indirim discount

Gram 
%10 indirim discount  
ve Festivale özel tatlı-kahve menüsü 
and Festival-special coffee&dessert

Mest Puff 
%10 indirim discount

Karga 
%10 indirim discount

Kargart 
%10 indirim discount

Lal 
%10 indirim discount

Liman Kahvesi 
%10 indirim discount

London Pub 
%10 indirim discount

Masal Evi 
%10 indirim discount

Stereogun 
%10 indirim discount

Trip 
%10 indirim discount

Zeplin Pub 
%10 indirim discount

Welldone  
%10 indirim discount

So Up 
Küçük boy çorba fiyatına büyük boy çorba 
Large soup for the price of small soup

* Aynı güne ait festival biletini gösteren izleyiciler ve Lale Kart sahipleri, The Marmara Collection 
restoranlarında (Tuti Restaurant [Taksim], Marmara Cafe [Pera], Lobby Lounge [Şişli]), The Marmara 
Chocolate ve The Marmara GYM’de (masaj, buhar odası, sauna ve havuz kullanımı dahil)  
%25 indirimden ve 45 TL’lik İKSV 45. Yıl Özel Menüsü’nden yararlanabilecek. 
Tulip Card holders and festival audiences who present their tickets for the relevant date will be 
entitled to 25% discount at The Marmara Collection outlets (Tuti Restaurant [Taksim], Marmara 
Cafe [Pera], Lobby Lounge [Şişli]), The Marmara Chocolate and The Marmara GYM (masagge, 
steam room, sauna and pool). A special İKSV 45th Year Menu will be available for 45 TL, upon the 
presentation of the relevant date’s festival ticket or Tulip Card.



YAPIMCI VE DAĞITIMCI  İLETİŞİM BİLGİLERİ

PRODUCER & DISTRIBUTOR CONTACTS 



317316

Bir Film - Yeni Bir Film Ltd. 
T: +90 216 339 20 49 
info@birfilm.com 
www.birfilm.net

Bir Yudum İnsan Film 
T: +90 212 212 59 83 
nebilozgenturk@mynet.com

Blackmaria 
blackmaria@blackmaria.pt

Blahfilms 
T: +90 533 240 98 98 
hello@hcdagli.com

Bonjour Pictures 
T: +32 486 46 37 70 
yves@bonjourpictures.com

C Cabin Creek Films 
T: +1 212 343 25 45 
cabincreekfilms@aol.com 
www.cabincreekfilms.com

Capricci Films 
T: +33 9 72 57 66 27 
xiomara.ahumada@capricci.fr 
www.capricci.fr

Cat & Docs 
T: +33 1 44 61 77 48 
info@catndocs.com 
www.catndocs.com

CG Cinéma 
T: +33 1 84 17 35 08 
production@cgcinema.eu 
www.cgcinema.eu

Cinekap 
omar.sall@cinekap.com

Cine-Sud Promotion 
contact@cinesudpromotion.com 
www.cinesudpromotion.com

Cité Films  
T: +33 1 82 64 52 98 
contact@citefilms.com

Coin Film GmbH 
T: +49 221 32 20 53 
info@coin-film.de

Contemporary Films Ltd. 
T: +44 207 482 62 04 
inquiries@contemporaryfilms.com 
www.contemporaryfilms.com

Coproduction Office 
T: +33 1 56 02 60 00 
info@coproductionoffice.eu 
www.coproductionoffice.eu

Creative Artists Agency (CAA) 
T: +1 212 277 90 00 
filmsales@caa.com

Crim Productions 
T: +351 21 844 61 02 
crim@netcabo.pt 
www.crim-productions.com

D Daylight Films 
T: +32 2 544 05 98 
www.mediarte.be 
youri@daylight-films.be

Deniz Alphan 
T: +90 532 674 02 76 
ddalphan@gmail.com

Deux Beaux Garcons Films 
galia13@gmail.com

Deutsche Film- und Fernsehakademie  
Berlin GmbH 
T: +49 30 257 59-0 
info@dffb.de 
www.dffb.de

Dilek Aydın 
T: +90 555 735 64 15 
dileka@altyazi.net

Doc & Film International 
T: +33 1 42 77 56 87 
www.docandfilm.com

A Aadi Films 
info@aadiproductions.com 
aadifilms.com

Abraxas Film 
abraxasfilm@abv.bg

Adomeit Film 
T: +45 31 41 86 81 
katja@adomeitfilm.com 
www.adomeitfilm.com

Agat Films & Cie 
T: + 33 1 53 36 32 32 
courrier@agatfilms.com 
www.agatfilms.com

Akson Studio 
T: +48 22 840 68 30 
akson@aksonstudio.pl 
www.aksonstudio.pl

Alma Cinema 
T: +33 1 55 28 97 00 
sara@almacinema.com

Alpha Violet 
T +33 1 47 97 39 84 
info@alphaviolet.com 
www.alphaviolet.com

Altofilm AB 
T: +46 708 82 93 90 
info@altofilm.se 
www.altofilm.se

Amard Bird Films 
info@amardbirdfilms.de

Andolfi 
T: +33 9 50 65 23 05 
production@andolfi.fr 
www.andolfi.fr

Arri Media International 
T: +49 893 80 91 288 
worldsales@arri.de 
www.arrimedia.de

Asaf Sudry 
asafsudry@gmail.com

Asian Shadows 
contact@chineseshadows.com 
www.chineseshadows.com

Aşina Sanat Ltd. Şti. 
T: +90 532 410 72 18 
selmankilicaslan@msn.com

Aubin Pictures 
catherine@aubinpictures.com

Aurora Films  
T: +33 1 47 70 43 01  
contact@aurorafilms.fr

Ay Yapım 
T: +90 212 259 57 57 
info@ayyapim.tv 
ayyapim.com

Ayris Alptekin 
T: +90 0530 030 65 39 
ayrisalptekin@gmail.com

B Bando à Parte 
T: +351 253 09 44 89 
www.bandoaparte.com

Be for Films 
T: +32 489 80 21 23 
info@beforfilms.com 
www.beforfilms.com

Beta Cinema 
T: +49 89 67 34 69 - 828 
beta@betacinema.com 
www.betacinema.com

Beta Film 
T: +49 89 67 34 69 80 
beta@betafilm.com 
www.betafilm.com

Big Mouth Productions 
T: +1 646 456 85 45 
info@bigmouthproductions.com 
www.bigmouthproductions.com
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Films Distributions 
T. +33 1 53 10 33 99 
info@filmsdistribution.com 
www.filmsdistribution.com

Films We Like 
T: +1 416 971 91 31 
www.filmswelike.com

Filmy Wiktora 
gastonsolnicki@gmail.com

Finecut 
T: +82 2 569 87 77 
cineinfo@finecut.co.kr 
www.finecut.co.kr

FNR Film 
T: +90 535 519 58 50 
cemreasarli@gmail.com

Frutacine 
T: +54 9 11 57 27 42 75 
frutacine@hotmail.com

G Get Yapım 
T: +90 535 367 66 76 
getyapim@gmail.com

Glør Film AS 
T: +47 99 10 11 37

Gözde Yetişkin 
T: +90 555 830 04 86 
infoemregozde@gmail.com

Greek Film Centre 
T: +30 210 367 85 30 
info@gfc.gr 
www.gfc.gr

Güney Film 
T: +90 555 372 04 95 
serdaldogan@gmail.com

H Handan Erdil 
T: +90 532 486 31 51 
handanerdil@hotmail.com

Heretic Outreach 
T:+30 210 600 52 60 
info@heretic.gr 
www.heretic.gr

Hi Film Productions 
T: + 40 21 252 48 67 
office@hifilm.ro 
www.hifilm.ro

Huayi Brothers Media Corporation 
T: +86 10 64 57 93 38 
sales@huayimedia.com

Hugo Masson 
hmasson@documentairesurgrandecran.fr

I ICAIC 
www.cubacine.cult.cu

Imperativ Film 
sergei@loznitsa.com 
oznitsa.com

Independent Film Sales 
T: +44 20 72 57 87 34  
mail@independentfilmcompany.com 
independentfilmcompany.com

Indie Sales 
T: +33 1 41 41 17 63 
info@indiesales.eu

Inforg – M&M Film KFT 
www.immfilm.hu

Inicia Films 
T: +34 93 185 71 86 
valerie@iniciafilms.com

International Film Trust 
T: +1 424 278 42 24 
inquiries@iftsales.com 
www.thefilmcatalogue.com

Iranian Independents 
T: +98 912 319 86 93 
info@iranianindependents.com

Dogwoof 
Phone: +44 207 253 6244 
info@dogwoof.com 
dogwoofglobal.com

DR International Sales 
T: +45 35 20 30 40 
drsales@dr.dk 
www.drsales.dk

DreamLab Films 
T: +33 4 93 38 75 61 
info@dreamlabfilms.com 
www.dreamlabfilms.com

Drishyam Films 
mmundra@gmail.com 
www.drishyamfilms.com

E Ecce Films 
T: +33 1 47 70 27 23 
eccefilms@yahoo.fr

ECNFİLM 
T: +90 212 216 40 26 
elcinelgur@ecnfilm.com

Eddie Saeta S.A. 
www.eddiesaeta.es 
eddie@eddiesaeta.es

Envie de Tempête Productions 
T: +33 1 72 34 84 39 
contact@enviedetempete.com 
enviedetempete.com

F Fabula Films 
T: +90 850 203 08 89 
info@wearefabula.com 
wearefabula.com

Factor 30 Films 
T: +61 8 93 36 22 85 
info@factor30films.com.au 
factor30films.com.au

Fanatik Film 
T: +90 216 422 53 50 
nejdet@filmfanatik.com 
horizonfilm.com.tr

Fidélité Films 
T: +33 1 55 34 98 08 
contact@fidelite.fr

FiGa Films 
T: +1 323 229 98 16 
contact@figafilms.com 
www.figafilms.com

Filiz Işık Bulut 
T: +90 532 739 35 16 
filizdrama@gmail.com

Film Factory Entertainment 
www.filmfactoryentertainment.com 
info@filmfactory.es

Film It 
d.pietrykowski@filmit.com.pl 
www.filmit.com.pl

Filma Ltd. 
T: +90 212 352 09 60 
info@filma.com.tr 
filma.com.tr

Filma-cass 
T: +90 289 84 24 
info@filmacass.com.tr 
www.filmacass.com.tr

Filmartı 
T: +90 312 467 2002 
info@filmarti.com.tr 
www.filmarti.com.tr

Filmgalerie 451 
T: +49 30 33 98 28 00 
kino@filmgalerie451.de 
www.filmgalerie451.de

FilmNation Entertainment 
www.filmnation.com

Films Boutique 
T: +49 30 69 53 78 50 
contact@filmsboutique.com 
filmsboutique.com
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Les Productions du Trésor 
T: +33 1 43 38 48 84 
produtrez@aol.com

LevelK 
T: +45 312 200 32 
tine@levelk.dk 
www.levelk.dk

Lithium Studios Productions 
T: +1 416 885 13 07 
hello@lithiumstudios.com 
lithiumstudios.com

Lovely Productions 
brunella@lovelyproductions.com

Low Mind Films 
T: +1 212 477 54 48 
exocarter@gmail.com

Luxbox 
T: +33 7 63 42 26 12 
info@luxboxfilms.com 
www.luxboxfilms.com

M m-appeal 
T: +49 30 61 50 75 05 
berlinoffice@m-appeal.com 
www.m-appeal.com

Madman Entertainment 
T: +61 3 92 61 92 00 
www.madman.com.au

Manga Entertainment 
info@manga.com 
www.manga.com

Mantarraya Producciones 
T: +52 55 52 73 02 30 
livi@mantarraya.com 
www.mantarraya.com

Marni Films 
T: +30 210 322 88 60 
info@marnifilms.gr 
marnifilms.gr

Mars Prodüksiyon 
T: +90 212 244 82 52 
info@marsfilm.net 
marsfilm.net

Media Produccion 
jmendez@mediapro.es 
politicamanualdeinstrucciones.mediaprocine.com

Memento Films International 
T: +33 1 53 34 90 20 
sales@memento-films.com 
www.memento-films.com

Menemsha Films 
T: +1 310 452 17 75 
www.menemshafilms.com

Mert Kaya 
T: +90 541 565 89 62 
mertkaya93@gmail.com

Mezzanine Films 
T: +33 1 58 53 57 10 
info@mezzaninefilms.com 
www.mezzaninefilms.com

Minds Meet 
T: +32 476 46 00 15 
tomas@mindsmeet.be

Mint Prodüksiyon 
T: +90 532 335 10 06 
denizgok@mint.com.tr 
www.mint.com.tr

Mintaş Film 
T: +90 553 412 60 50 
mintasfilm@gmail.com

Mir Cinematografica 
www.mircinema.it

MK2 
T: +33 44 67 30 00 
intlsales@mk2.com 
www.mk2.com

Istanbul Film Production (IFP) 
T: +90 212 293 99 06 
info@ifp.com.tr 
www.ifp.com.tr

J Jeonwonsa Film Co. 
T: +82 2 450 38 24 
autumnwork@naver.com

Jirafa Films 
augusto@jirafa.cl 
www.jirafa.cl

Jonathan Perel 
T +54 9 11 53 28 19 61 
jonathan.perel@gmail.com

Jour2fête 
T: +33 1 40 22 92 15 
etienne.ollagnier@jour2fete.com 
jour2fete.hautetfort.com

July August Productions 
T: +972 35 10 02 23 
mail@jap.co.il 
www.july-august.com

Jürgen Brüning Filmproduktion 
T: +49 30 61 62 01 46 
producer@ottothezombie.de

K Kamara Film 
T: +90 532 407 60 47 
yoel@kamarafilm.com

Kingulliit Productions 
T: +1 514 486 07 07 
info@isuma.tv 
www.isuma.tv

Köz Film 
T: +90 531 210 26 34 
kozfilm@gmail.com

Klas Film 
T: +359 2 981 53 43 
klasfilm@spnet.net 
www.klasfilm.com

Kurmaca Film 
T: +90 212 244 82 74 
info@kurmacafilm.com 
www.kurmacafilm.com

Kutup Ayısı Yapımcılık Filmcilik 
T: +90 533 221 99 18 
mustafau@kutupayisi.tv

L La Chauve Souris 
adelcourt@indiesales.eu

La Faena 
rodrigo@lafaenafilms.com 
www.lafaenafilms.com

La Huit Production 
T: +33 1 53 44 70 88 
distribution@lahuit.fr 
www.lahuit.com

Lale Film 
T: +90 212 266 13 87 
necip@lalefilmnecipsarici.com

Latido Films 
T: +34 915 48 88 77 
latido@latidofilms.com 
www.latidofilms.com

Le Pacte 
T: + 33 1 44 69 59 59 
F: + 33 1 44 69 59 42  
www.le-pacte.com

Les Films D’Antoine 
T: +33 1 42 28 62 53 
antoine@lesfilmsdantoine.com

Les Films du Bélier, Les Films Pélleas 
T: +33 1 44 90 99 83 
contact@lesfilmsdubelier.fr

Les Films du Losange 
T: +33 6 63 74 69 10  
b.vincent@filmsdulosange.fr

Les Films Sauvages 
T: +33 1 42 29 55 04 
festival@filmsauvages.com 
www.filmsauvages.comya
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Pathé International 
T: +33 1 71 72 33 05 
muriel.sauzay@pathe.com

Pedro Costa 
2007pedrocosta@gmail.com

Perişan Film 
T: + 90 548 835 54 25 
orhaneskikoy@gmail.com

Petit Film 
desforets@petit-film.com

Pınar Öğünç 
T: +90 536 293 31 43 
pinarbihter@gmail.com

Pınar Yorgancıoğlu 
T: +1 917 856 14 17 
py2190@columbia.edu

Prime Time 
T: +32 2 469 17 00 
info@prime-time.be 
www.prime-time.be

Prime Time Ltd. 
T: +387 33 718 035 
adnan@primetime.co.ba 
www.primetime.co.ba

Protagonist Pictures 
T: +44 20 77 34 90 00 
info@protagonistpictures.com 
www.protagonistpictures.com

Pyramide International 
T: +33 1 42 96 02 20 
sales@pyramidefilms.com 
inter.pyramidefilms.com

R Rainer Werner Fassbinder Foundation 
T: +49 30 887 24 90 
info@fassbinderfoundation.de 
www.fassbinderfoundation.de

Relic Picture 
info@relicpicture.com 
www.relicpictures.com

Rook Films 
andystarke@gmail.com

S Sedat Şahin & Murat Adıyaman 
kesperkom@gmail.com 
muratsemsur@gmail.com

Serbest Film 
T: +90 533 621 38 60 
burakserbest@yahoo.com

Serdar Önal 
xserdaronal@hotmail.com

SF Studios 
T: +45 70 26 76 26 
info@sfstudios.dk 
sfstudios.se

Shaktimetta Produccions 
info@viviryotrasficcionesmovie.com

Shudder Films 
T: +44 79 86 63 17 10 
info@shudderfilms.co.uk 
shudderfilms.co.uk

Sinefilm 
info@sinefilm.com 
www.sinefilm.com/tr/

Sinema TV 
T: +90 212 368 19 00 
bilgi@sinematv.com.tr 
www.sinematv.com.tr

Siyah Beyaz Film 
T: +90 555 868 93 32 
info@siyahbeyazmovies.com 
www.siyahbeyazmovies.com

Still Moving 
T: +33 6 62 08 81 79 
stillmoving.fr

SWR – Südwestrundfunk 
T: +49 72 21 92 92 37 41 
franziska.specht@swr.de

Mongrel 
T: +1 416 516 97 75 
international@mongrelmedia.com 
www.mongrelmedia.com

MPM Film 
T: + 33 9 52 22 07 22 
info@mpmfilm.com 
www.mpmfilm.com

Murat Uğurlu 
T: +90 505 764 57 69 
muratugurlu38@hotmail.com

N Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH 
T: +49 30 616 28 667 
info@neueschoenhauser.de 
www.neueschoenhauser.de

New Europe Film Sales 
T: +48 698 90 30 38 
festivals@neweuropefilmsales.com 
www.neweuropefilmsales.com

Newa Film 
imarinhodesousa@gmail.com 
www.newafilm.net

Nihan Arısoy 
T: +90 535 310 91 01 
nihan.arlsoy@gmail.com

No Theatre Company 
T: +90 543 350 89 95 
munir@notheatre.company

Noori Pictures 
T: +33 (0) 6 76 41 89 67 
katysh.01@gmail.com 
www.nooripictures.com

Nordisk Film Production Sverige AB 
Tel: +46 8 58 78 22 00 
hanna.hermansson@nordiskfilm.com 
www.nordiskfilm.com

O Office Kitano 
T: +81 3 55 72 70 99 
kakurai@office-kitano.co.jp 
office-kitano.co.jp

Oh My Gomez! Films 
T: +54 11 48 03 30 33 
info@ohmygomez.com 
www.ohmygomez.com

Openvizor 
T: +44 773 311 58 72 
abbas@openvizor.com 
www.openvizor.com

Outplay Films 
T: +33 (0)1 48 57 49 97 
programmation@outplayfilms.com 
www.outplayfilms.com

Ö Özgür Demirci 
T: +90 532 353 13 82 
ozgrdemirci@gmail.com

P Palmeraie et Désert 
T: +33 1 40 83 05 55 
contact@palmeraieetdesert.fr 
palmeraieetdesert.fr

Pancard Film 
T: +90 507 208 20 76 
info@pancardfilm.com

Pandora Film Produktion 
T: +49 221 973 32-0 
info@pandorafilm.com 
www.pandorafilm.com

Parada Film 
T: +40 740 30 18 55 
oana@paradafilm.ro

Park Circus 
T: +44 203 657 95 07 
info@parkcircus.com 
www.parkcircus.com

Pascale Ramonda 
T: +33 6 62 01 32 41 
pascale@pascaleramonda.com 
www.pascaleramonda.com

Patagonik Film 
T: + 54 11 47 77 72 00 
info@patagonik.com.ar 
www.patagonik.com.arya
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Ustaoğlu Film Yapım 
T: +90 212 249 76 44

V Vanish Films 
info@vanishfilms.com 
www.donotresistfilm.com

Vento Film 
T: +43 1 406 03 92 
contact@ventofilm.com 
www.ventofilm.com

Vertigo 
T: +386 1 439 70 80 
info@vertigo.si 
www.vertigo.si

VFS Films 
vfs@vfs.lv

Volya Films 
T: +31 10 415 56 21 
info@volyafilms.com 
www.volyafilms.com

W Wanka Cine 
boro@wanka.tv 
www.wanka.tv

Warner Bros., Turkey 
Tel: +90 212 381 29 90 
infoturkiye@warnerbros.com 
www.warnerbros.com

Ways & Means 
T: +1 323 929 72 33 
contact@ways-means.co

Westend Films 
T: +44 207 494 83 00 
info@westendfilms.com 
www.westendfilms.com

Wide 
T: +33 1 53 95 04 64 
infos@widemanagement.com 
www.widemanagement.com

Wild Bunch 
T: + 33 1 43 13 22 54 
fbeauville@wildbunch.eu 
www.wildbunch.biz

X X Filme Creative Pool GmbH 
T: +49 30 230 833 11 
info@x-filme.de 
www.x-filme.de

XYZ Films 
T: +1 310 956 15 50 
info@xyzfilms.com 
xyzfilms.com

Y Yağmur Altan 
T: +90 532 211 20 04 
altanyagmur@gmail.com

Yeni Sinemacılık 
T: +90 212 251 48 36 
sevilys@gmail.com

Z Zeitun Films 
T: +34 981 907 752 
felipe.lage@zeitunfilms.com 
zeitunfilms.com

zero one film 
T: +49 30 390 66 30 
office@zeroone.de 
www.zeroone.de

Zentropa Entertainment 
T: + 36 86 87 88 
vibeke.windeloev@filmbyen.com

Ziegler Film 
www.ziegler-film.com

Ş Şiyara Film 
T: +90 212 212 61 26 
siyarafilm@gmail.com

T Tamasa Distribution 
T: +33 1 43 59 01 01 
www.tamasadiffusion.com

T.B.A. 
info@coin-film.de

Telefonica Studios 
telefonicastudios@telefonica.com 
telefonicastudios.com

The Film Collaborative 
festivals@thefilmcollaborative.org 
thefilmcollaborative.org

The Ink Connection 
ggensollen@theinkconnection.com

The Match Factory GmbH 
T: +49 221 539 709-0 
info@matchfactory.de 
the-match-factory.de

The Open Reel 
sales@theopenreel.com 
www.theopenreel.com

Tellfilm GmbH 
T: +41 44 286 79 80 
tellfilm.ch

TME (The Moments Entertainment) 
T: +90 212 284 20 02 
info@tme.com.tr 
www.tme.com.tr

Tor Film Production 
T: +48 22 845 53 03 
tor@tor.com.pl 
tor.com.pl

Treasure Entertainment 
T: +353 1 475 88 20 
info@treasure.ie 
www.treasure.ie

Tresmonstruos Media 
T: +34 91 754 67 00 
info@tresmonstruos.com 
lajotafilm.com

TRT TV Filmleri 
ubayoglu@gmail.com

True Colours 
catia@truecolours.it

Trust Film Sales 
T: + 45 36 86 87 07 
annakarin@trust-film.dk

TrustNordisk ApS 
T: +45 29 74 62 06 
info@trustnordisk.com 
www.filmnation.com

TS Productions 
T: +33 1 53 10 24 00 
tsproductions@tsproductions.net

TVCO 
T: +39 6 310 55 690 
info@tvco.eu 
www.tvco.eu

U Ufo Distribution 
T: +33 1 55 28 88 95 
www.ufo-distribution.com

UIP Filmcilik ve Ticaret Ltd. Şti. 
T: +90 216 369 1313 
info@uip.com.tr 
www.uip.com.tr

Ulrich Seidl Film Produktion 
T: +43 1 310 28 24 
office@ulrichseidl.com 
www.ulrichseidl.com

United Talent Agency 
T: +1 310 273 67 00 
schwartz-wrightM@unitedtalent.com

Urban Distribution International 
T: +33 1 48 70 46 56 
contact@urbandistrib.com 
www.urbandistrib.comya
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TC Dışişleri Bakanlığı

TC Kalkınma Bakanlığı

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı

TC İstanbul Valiliği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Beşiktaş Belediye Başkanlığı

Beyoğlu Belediye Başkanlığı

Kadıköy Belediye Başkanlığı

Maltepe Belediye Başkanlığı

Şişli Belediye Başkanlığı

TC Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu

TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü

TC Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü

TC Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğü

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü

TC İstanbul Valiliği - Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği

İstanbul Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlüğü

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TRT Genel Müdürlüğü

İstanbul Kalkınma Ajansı
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A Ali Vatansever 
Amy Dotson 
Arzu Film 
Ayşe Barım 
Azize Tan

B Barbora Struss 
Başka Sinema 
Bülent Erkmen

C Cenk Erol 
Cezayir Restoran 
Color Up 
Creative Europe

D Darko Baseski 
Deniz Tarsus 
Deniz Türkali 
Didem Oğuz 
Digiflame 
Dominique Paini

E Ela Başak Atakan 
Emre Erkmen 
Ersan Çongar 
Esin Paça Cengiz

F Fanatik Film 
Fatma Çolakoğlu 
Filma-cass

G Gaye Uğurlu 
Genius Park 
Güney Film

I Ilgın Erarslan Yanmaz

K Katriel Schory 
Kent Kültür Vakfı 
Koç Üniversitesi

L Levent Çetin

M Mediterrenean Film Institute 
Melodika 
Mimi Gjorgoska 
Mine Vargı 
Mithat Alam Film Merkezi 
Muammer Yanmaz

N Necip Sarıcı 
Nil Perçinler

O Oğuz Öztürk 
Olcay Soykan 
Osman Kavala

R Recep Algül 
Roberto Olla

S Sadık Deveci 
Salt Galata 
Sema Şahin 
Serdal Doğan 
Sevin Okyay 
Seyfi Eryılmaz 
Soho House

Ş Şahika Tekand

T Taylan Oğuz 
Türker İnanoğlu

Y Yekta Kara 
Yeliz Selvi

Z Zeynep Ünal
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Enyedi, Ildikó  134 
Erdil, Handan  84 
Erwa, Jakob M.  214 
Escalante, Amat  186 
Eskiköy, Orhan  65 
Esmer, Pelin  66

F Farina, Martín  212 
Fayyad, Feras  52 
Filho, Kleber Mendonça  258 
Fischer, Nina 267 
Frimmel, Rainer  131

G Gomis, Alain  53 
Gordon, Fiona  195 
Gören, Şerif  240 
Gros, Simon  39 
Grozeva, Kristina  54 
Gudmundsson, Gudmundur Arnar  215 
Guerschuny, Hernán  199 
Gülsoy, Buğra  67 
Gund, Catherine  216

H Haj, Maha  158 
Hamoud, Maysaloun  40 
Haneke, Michael  259 
Herzog, Werner  120 
Hodzic, Tarik  206 
Holland, Agnieszka  121

I Ishikawa, Kei  159 
Ismailova, Saodat  260

J Jacque, Andrés  266 
Jarmusch, Jim  207 
Jodorowsky, Alejandro  122 
Johannessen, Steen  52 
Johnson, Kirsten  174 
Jude, Radu  135

K Kana, Ersin  85 
Kavur, Ömer  103 
Kaya, Mert  86 
Kenton, Erle C.  241 
Kernell, Amanda  136 
Kesova, Sinan  94 
Kiarostami, Abbas  242 
Kılıçaslan, Selman  68 
Klinger, Gabe  137 
Kolirin, Eran  138 
Konchalovsky, Andrei  123 
Kopple, Barbara  208 

A Abel, Dominique  195 
Adıyaman, Murat  89 
Alea, Tomás Gutiérrez  232 
Alphan, Deniz  92 
Alpi, Maud  184 
Alptekin, Ayris  99 
Altan, Yağmur  99 
Argento, Dario  238 
Arısoy, Nihan  83 
Armand, Jorge Thielen  155 
Assayas, Olivier  106 
Atkinson, Craig  169 
Aydın, Dilek  97 
Azuelos, Lisa  107

B Behzadi, Behnam  129 
Belvaux, Lucas  38 
Berger, Marco  212 
Betbeder, Sébastien  196 
Bing, Wang  256 
Bismuth, Pierre  197 
Boulmetis, Tassos  108 
Brizé, Stéphane  130 
Bulut, Filiz Işık  97 
Burshtein, Rama  198 
Butler, John  213

C Canet, Guillaume  109 
Cantor, Steven  170 
Chou, Davy  156 
Cohn, Mariano  133 
Comar, Etienne  204 
Coppola, Francis Ford  239 
Costa, Pedro  257 
Coulibaly, Daouda  157 
Covi, Tizza  131

D Dağlı, Hasan Can  95 
De Aranoa, Fernando León  171 
De Sousa, Liliana Marinho  172 
Defurne, Bavo  205 
Demirci, Özgür  96 
Depardon, Raymond  119 
Di Giacomo, Federica  173 
Dieutre, Vincent  220-230 
Doillon, Lola  132 
Ducournau, Julia  185 
Duprat, Gastón  133

E Ekvtimishvili, Nana  39 
El Sani, Maroan 267 
Elgür, Elçin  77 
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Kotcheff, Ted  233 
Kowalski , Bartosz M.  187 
Kozole, Damjan  139 
Kyi, Daresha  216

L LaBruce, Bruce  217 
Laudenbach, Sébastien  41 
Laxe, Oliver  160 
Lee, Francis  218 
Lifshitz, Sébastien  175 
Loncraine, Richard  110 
Loznitsa, Sergei  176 
Lynch, David  244

M Mahmoudi, Navid  55 
Makhmalbaf, Samira  261 
Masurkar, Amit V.  56 
Mavitan, Emir  78 
McDonald, Bruce  42 
McLaren, Norman  266 
Medina, Oswaldo Díaz  262 
Meurisse, Jean-Christophe  200 
Mintaş, Taylan  87

N Naderi, Amir  188 
Nasrallah, Yousry  201 
Netzer, Cãlin Peter  140

O Okazaki, Steven  177 
Oldroyd, William  43 
Olte, Ugis  209 
Oshii, Mamoru  245 
Osmond, Louise  178

Ö Öğünç, Pınar  95 
Önal, Serdar  88 
Öz, Kazım  44, 68 
Özçelik, Ceylan Özgün  70 
Özgentürk, Nebil  93 
Öztürk, Bülent  57, 71

P Panh, Rithy  58 
Paschos, Stergios  161 
Peck, Raoul  59, 124 
Perel, Jonathan  263 
Petrova, Ralitza  162 
Phillips, Kevin  189 
Pinto, Joaquim  264 
Pirhasan, Barış  246 
Provost, Martin  111

Q Quillévéré, Katell  141

R Radford, Michael  247 
Ranka, Khushboo  179 
Reyhan, Fikret  72 
Rinner, Lukas Valenta  163 
Roberts, Wayne  164 
Rodrigues, João Pedro  45 
Rosefeldt, Julian  46 
Rytel, Joanna  267

S Sadat, Shahrbanoo  142 
Sakaridis, Yannis  60 
Salar, Ayhan  82 
Salle, Jérôme  112 
Samadian, Seifollah  243 
Sang-soo, Hong  148, 149 
Saura, Carlos  210 
Savaşkurt, İlker  79 
Schiller, Tom  234 
Schlöndorff, Volker  125 
Schrader, Maria  143 
Seidl, Ulrich  190 
Serbest, Burak  80 
Serra, Albert  144 
Sert, Emre  94 
Sevimli, Özgür  73 
Sheridan, Jim  113 
Shukla, Vinay  179 
Simón, Carla  47 
Siskel, Charlie  180 
Sitaru, Adrian  145 
Skjoldbjærg, Erik  146 
Slim, Ala Eddine  191 
Sol, Jo  147 
Solnicki, Gastón  192 
Sönmez, Rıza  81 
Stallmach, Bertold 267 
Staples, Stuart A.  248 
Streker, Stephan  61

Ş Şahin, Sedat  89

T Tahhuşoğlu, Erkan  82 
Teoman, Serhat  67 
Tokatlı, Erdoğan  249 
Torres, Emiliano  165 
Touma, Issa  268 
Traavik, Morten  209 
Trier, Lars Von  265 
Troch, Fien  48 
Tucci, Stanley  114 
Tunç, Erkan  74
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U Uğurlu, Murat  97 
Ustaoğlu, Yeşim  75

Ü Ünlü, Mustafa  90 
Ünlü, Onur  76 
Ünver, Mehmet Sertan  91

V Valchanov, Petar  54 
Van der Meulen, Floor  268 
Veiel, Andres  181 
Vroege, Thomas  268

W Wackerbarth, Nicolas  49 
Wajda, Andrzej  150 
Webb, Marc  115 
Welles, Orson  235 
Wheatley, Ben  116

X Xiaogang, Feng  151

Y Yetişkin, Gözde  94 
Yorgancıoğlu, Pınar  98 
Young, Ben  166

Z Zglinski, Greg  50 
Zulawski, Andrzej  236
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Değişim  136 
Deha  115 
Derdo Ana ve Ceviz Ağacı  88 
Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau  112 
Devrialem  97 
Direnmeyin  169 
Django – Sürgün Melodiler  204 
Dogville  265 
Duvarlar Arasında  40 
Düğün  61 
Dünyamın Merkezi  214

E Edepliler  163 
Elleri Olmayan Kız  41 
Elma  261 
Elmas Adası  156 
Erkek Düşmanları  217 
Eşik  82 
Ev  48 
Evbark  95

F F. Percy Smith’in Özel Dünyası  248 
Falstaff (Geceyarısında Çanlar)  235 
Félicité  53 
Fixer  145 
Fransızlar  119

G Gece Hayatı  139 
Gece Sahilde Tek Başına  149 
Genç Karl Marx  124 
Gençlik Başımda Duman  215 
Ghost in the Shell  245 
Gimme Danger  207 
Göçebe  78 
Grönland’a Yolculuk  196 
Gümüş Küre  236 
Günahın İzleri  159

H Halep’in Son Adamları  52 
Harap Roma  230 
Hayalet Hikâyesi  106 
Haykır Saraybosna  206 
Hayvanlar  50 
Her Şey Geçici  234 
Hinterlant  94

İ İki Kadın  111 
İki Parça  97 
İşe Yarar Bir Şey  66 
İz  121

9 ’93 Yazı  47 
14. Louis’nin Ölümü  144 
1984  247 
40 Günlük Sessizlik  260 
9 Gün – Halep’teki Penceremden  268

A Abbas Kiarostami ile 76 Dakika, 15 Saniye  243 
Ah  90 
Amerika Meydanı  60 
Amerikalı Anarşist  180 
Ana, Sevgilim  140 
Anayurt Oteli  103 
Apne  200 
Ardıl Görüntü  150 
Aşk Bitti  86 
Aşk Gecesi  199 
Aşktan Sonra  161 
Ateş Serbest  116 
Ateşli Anneler  267 
Austerlitz  176 
Av Köpekleri  166 
Ayrılık  55 
Azgelişmişliğin Anıları  232

B Baba  239 
Bay Kâinat  131 
Beden ve Ruh  134 
Ben Madame Bovary Değilim  151 
Ben Senin Zencin Değilim  59 
Beni Eve Götür  242 
Benim Mutlu Ailem  39 
Beuys  181 
Beyaz Bant  259 
Beyazperdeden Yeşil Sahaya  96 
Bir Yaşam  130 
Bir Yıldız Dönüyor  205 
Blue  91 
Bodoslama  198 
Bologna centrale  226 
Bonne Nouvelle  228 
Bu Ülke Bizim  38 
Bütün Saadetler Mümkündür  68

C Cennet  123 
Chavela  216 
Cinsler  42

D Dağ  188 
Dağların Tepelerin Ardında  138 
Dalida  107 
Damat Koğuşu  79 
Dansçı  170 
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J Jaurès  225 
Jota – Flamenkonun Ötesinde  210

K Kamerainsan  174 
Karanlık Dersleri  229 
Karşı Yönetmen: Ken Loach  178 
Kasting  49 
Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak  92 
Kaygı  70 
Kayıp Ruhlar Adası  241 
Kékszakállú  192 
Kendin ve Sen  148 
Kesişen Hayatlar  141 
Kır Düğünü  201 
Kırık Kalpler Bankası  76 
Kış  165 
Kış Yolculuğum  227 
Kimliğin Üçlü Kuralı  267 
Kişisel Meseleler  158 
Kol Saati  54 
Komşu Sesler  258 
Komşular  266 
Korkuyla Uyan  233 
Kot Farkı  99 
Kundakçı  146 
Kurtar Beni  173 
Kurtla Kuzu  142 
Kurtuluş Günü  209

L La Soledad  155 
Lady Macbeth  43 
Lodos  108

M Mağlup Hayatlarımızın Üçlemesi  222 
Mahalle  67 
Mana Mou İstanbul  83 
Manifesto  46 
Martı  74 
Mavi Sessizlik  57, 71 
Mifune: Son Samuray  177 
Mimozalar  160 
Miss Sharon Jones!   208 
Mulholland Çıkmazı  244 
Murtaza  73

N Nebile Hanımın Solucandeliği  98 
Newton  56 
Nilüfer’in Kararı  129

O O da Beni Seviyor  246 
Orhan Pamuk’a Söylemeyin…  81 
Ornitolog  45 
Oyun Alanı  187

Ö Önemsiz Bir Adam  179 
Özgürlüğe Doğru  132

P Paçi - Av Sanatı  77 
Paris Büyüsü  195 
Peki Şimdi? Hatırlat Bana  264 
Politika Kullanma Kılavuzu  171 
Pornolaştırılmış Evler  266 
Porto  137

R Raw  185 
Richard III  110 
Rock’n Roll  109 
Rocky 2 Nerede?  197 
Rodi  94

S Safari  190 
Sakatat  184 
Saklı Kalanlar  113 
Sarı Sıcak  72 
Saygın Vatandaş  133 
Sessizliğin Kardeşleri  87 
Siyah Çember  95 
Son Kuşlar  249 
Son Portre  114 
Son Yaprak  84 
Sonsuz Şiir  122 
Sonuncu  191 
Suspiria  238 
Süper Karanlık Zamanlar  189 
Sürgün  58

Ş Şafak Sökmeden  143 
Şeytan Tüyü  213

T Taang  256 
Tanrının Unuttuğu Yer  218 
Tarih Sonrasına Yolculuk  223 
Taş  65 
Taşınma Sanatı  172 
Tavşan Kanı  99 
Tekvando  212 
Tereddüt  75 
Thérèse’in Hayatları  175 
Toponimi  263 
Toprak  93 
Tuz ve Ateş  120
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U Unutulmayan Aşk  125

Ü Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları  89

V Vahşi Bölge  186 
Vanda’nın Odasında  257 
Vicdansız  162

W Wùlu  157

Y Yaralı Kalpler  135 
Yaralı Orlando  224 
Yaşamak ve Diğer Şeyler  147 
Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı  80 
Yeni Bir Hayat  164 
Yeşil Kırmızı  85 
Yol  240 
Youkali  262

Z Zelal  98 
Zer  44, 68 

9 1984  247 
40 Days of Silence  260
76 Minutes and 15 Seconds with  

Abbas Kiarostami  243
 9 Days – From My Window in Aleppo  268

A A Decent Woman  163 
A Fading Language, a Fading Cuisine  92 
A Night of Love  199  
A Wedding  61 
A Woman’s Life  130 
Afterimage  150  
Afterlov  161 
Ah  90 
All Felicities Are Possible  68 
American Anarchist  180  
Amerika Square  60 
An Insignificant Man  179  
Ana, Mon Amour  140 
Animals  50 
Apnée  200 
Apple, The  261 
Art of Moving, The  172 
Art Of Survival For Beginners, The  80 
Attack Variations From the Third Region  89 
Austerlitz  176

B Bank of Broken Hearts, The  76 
Beuys  181 
Beyond the Mountains and Hills  138 
Black Ring  95 
Blue  91 
Blue Silence  57, 71 
Bologna Centrale  226 
Bonne Nouvelle  228 
Brooks, Meadows and Lovely Faces  201  
Brothers of Silence  87

C Cameraperson  174  
Casting  49 
Center of My World  214 
Chavela  216 
Clair Obscur  75

D 
Dalida  107 
Dancer  170 
Death of Louis XIV, The  144 
Desolate Rome  230 
Diamond Island  156 
Distinguished Citizen, The  133 
Django  204 
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Do Not Resist  169  
Dogville  265 
Don’t Tell Orhan Pamuk…  81

E Endless Poetry  122 
Exile  58

F Falstaff (Chimes at Midnight)  235  
Fanny’s Journey  132 
Félicité  53 
Final Portrait  114 
Fixer, The  145 
Free Fire  116 
From the Silver Screen to Soccer Field  96

G Ghost in the Shell  245 
Gifted  115 
Gimme Danger  207 
Girl Without Hands, The  41 
Glory  54 
God’s Own Country  218 
Godfather, The  239 
Godless  162  
Groom’s Block  79 
Ground Level  99

H Handsome Devil  213 
Heal the Living  141 
Heartstone  215 
Home  48 
Hounds of Love  166 

I I Am Not Madame Bovary  151  
I Am Not Your Negro  59 
Identity’s Rule of Three  267 
In Between  40 
In Vanda’s Room  257 
Inflame  70 
Inside  67 
Inversion  129 
Island of Lost Souls  241

J Jaurès  225 
Jota de Saura  210 
Journey into post-history  223 
Journey to Greenland  196

K Katie Says Goodbye  164  
Kékszakállú  192
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P Paçi - The Art of Hunting  77 
Paradise  123 
Parting  55 
Personal Affairs  158 
Personal Shopper  106 
Playground  187 
Politics, Instructions Manual  171  
Pornified Homes  266 
Porto  137 
Pyromaniac  146

R Rabbit Blood  99 
Raw  185 
Red Green, The  85 
Return to Montauk  125 
Richard III  110 
Roadie, The  94 
Rock’n Roll  109 
Roland Wounded  224 
Round the World  97

S Safari  190 
Salt and Fire  120 
Sami Blood  136 
Secret Scripture, The  113 
Scarred Hearts  135  
Scream for Me Sarajevo  206 
Seagull, The  74 
Secret Scripture, The  113 
Something Useful  66 
Souvenir  205 
Spoor  121 
Stefan Zweig, Farewell to Europe  143  
Still Life  184  
Stone, The  65 
Summer 1993  47 
Summer Love  246 
Super Dark Times  189  
Suspiria  238

T Ta’ang  256  
Taekwondo  212 
Take Me Home  242  
Tenebrae Lessons  229 
This is Our Land  38 
Through the Wall  198 
Toponymy  263 
Traces of Sin  159 
Trilogy of Our Lives Undone  222 
Two Pieces  97

U Untamed, The  186

V Verge  82 
Versus: The Life and Films of Ken Loach  178

W Wake in Fright  233  
Weirdos  42 
What Now? Remind Me  264 
Where Is Rocky II?  197 
White Ribbon, The  259 
Winter, The  165 
Wolf and Sheep  142 
Wùlu  157

Y Yellow Heat  72 
Yol  240 
Youkali  262 
Young Karl Marx  124 
Yourself and Yours  148

Z Zelal  98 
Zer  44, 68

L La Soledad  155 
Lady Macbeth  43 
Land, The  93 
Last Birds  249 
Last Leaf, The  84 
Last Men in Aleppo  52 
Last of Us, The  191 
Les Habitants  119 
Liberami  173 
Liberation Day  209 
Lives of Thérèse, The  175 
Living and Other Fictions  147 
Lost in Paris  195 
Lost in Transition  95 
Love is Over  86

M Mana Mou İstanbul  83 
Manifesto  46 
Memories of Underdevelopment  232 
Midwife, The  111 
Mifune: The Last Samourai  177  
Mimosas  160
Minute Bodies: The Intimate World of  

F. Percy  248
 Misandrists, The  217 

Miss Sharon Jones!  208 
Mister Universo  131 
Moms on Fire  267 
Monte  188 
Mother Derdo and the Walnut Tree  88 
Motherland Hotel  103 
Mrs. Nebile’s Wormhole  98 
Mulholland Drive  244 
Murtaza  73 
My Happy Family  39 
My Winter Journey  227 
Mythopathy  108

N Neighboring Sounds  258 
Neighbours  266 
Newton  56 
Nightlife  139 
Nomad  78 
Nothing Lasts Forever  234 

O Odyssey, The  112  
On Body and Soul  134 
On the Beach at Night Alone  149  
On the Silver Globe  236 
Ornithologist, The  45 
Outskirts  94
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI  
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

YÜRÜTME KURULU 
EXECUTIVE BOARD

Başkan 
Chairman 
bülent eczacıbaşı

Üyeler 
Members 
ahmet kocabıyık 
prof. dr. münir ekonomi

DENETLEME KURULU 
AUDITORS

fatma okan (Borusan Holding AŞ) 
sibel yazıcı kesler (Arçelik AŞ)

YÖNETİM KURULU 
BOARD OF DIRECTORS

Başkan 
Chairman 
bülent eczacıbaşı

Başkan Yardımcıları 
Vice Chairmen 
ahmet kocabıyık 
prof. dr. münir ekonomi

Üyeler 
Members 
nuri çolakoğlu 
hayri çulhacı 
ahmet misbah demircan 
oya eczacıbaşı 
tayfun indirkaş 
prof. yekta kara 
ergun özen 
ethem sancak 
dr. mimar kadir topbaş 
oya ünlü kızıl

Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Corporate Identity Advisor 
bülent erkmen

Hukuk Danışmanı 
Legal Advisor 
av. sadife karataş kural

İdari İşler Danışmanı 
Administrative Affairs Advisor 
rıfat öktem
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YÖNETİM 
MANAGEMENT

Genel Müdür 
General Director 
görgün taner

Mali ve İdari İşler Başkanı 
Head of Finance and Administration 
ahmet balta

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü 
Human Resources and Administration Director 
semin aksoy

Pazarlama Direktörü 
Marketing Director 
irem akev uluç

Satış ve İş Geliştirme Direktörü 
Sales and Business Development Director 
dilan beyhan

Sponsorluk Programı Direktörü 
Sponsorship Programme Director 
yasemin keretli çavuşoğlu

Medya İlişkileri Direktörü 
Media Relations Director 
ayşe bulutgil

Kurum Kimliği ve Yayınlar Direktörü 
Corporate Identity and Publications Director 
didem ermiş sezer

İKSV Stüdyo Direktörü 
İKSV Studio Director 
selçuk metin

İstanbul Müzik Festivali Direktörü 
Istanbul Music Festival Director 
dr. yeşim gürer oymak

İstanbul Film Festivali Direktörü 
Istanbul Film Festival Director 
kerem ayan

İstanbul Bienali Direktörü 
Istanbul Biennial Director 
bige örer

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

Salon İKSV Eş Direktörleri 
Salon İKSV Co-Directors 
egemen eti 
deniz kuzuoğlu

Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü 
Cultural Policy Studies Director 
özlem ece

Yönetici Asistanı 
Executive Assistant 
nilay kartal
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İSTANBUL FİLM FESTİVALİ  
ISTANBUL FILM FESTIVAL

FESTİVAL 
THE FESTIVAL

Direktör 
Director 
kerem ayan

Direktör Yardımcısı 
Assistant Director 
bulgu öztürk

İletişim ve Operasyon Yöneticisi 
Communication and Operations Manager 
nuray muştu

Koordinatör ve Yayın Yönetmeni 
Coordinator and Editor 
yusuf pinhas

Koordinatör 
Coordinator 
nurhan özer

Konuk Ağırlama Sorumluları 
Hospitality Associates 
sezen kayhan 
handan uzal dündar 
bahar türkay

Sosyal Medya Sorumlusu 
Social Media Associate 
emre eminoğlu

Altyazı Koordinatörü 
Subtitle Coordinator 
nermin saatçioğlu

Elektronik Altyazı Asistanı 
Electronic Subtitling Assistant  
fehmi suda

Stajyer 
Intern 
mert sarısu

DANIŞMA KURULU 
ADVISORY COMMITTEE

atilla dorsay (Onursal Honorary) 
engin ertan 
esin küçüktepepınar 
murathan mungan

Türkiye Sineması Danışma Kurulu 
Advisory Committee for Turkish Cinema 
engin ertan 
esin küçüktepepınar 
kaan karsan 
nil kural

Ulusal Kısa Film Danışma Kurulu
Advisory Committee for National Short Film  

Competition
levent çetin 
serdar kökçeoğlu 
deniz tarsus
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Görsel İçerik Sorumlusu 
Visual Archive Associate 
poyraz tütüncü

Sorumlular 
Associates 
ayşe zeynep güldiken 
erdem arda güneş

Asistan 
Assistant 
ayşegül öneren

Arşiv Videoları 
Archive Videos 
hamit çakır 
mehmet kartbak 
murat çakır

Festival Muhabirleri 
Festival Reporters 
özge kara 
ezgi ay

KÖPRÜDE BULUŞMALAR 
MEETINGS ON THE BRIDGE

Köprüde Buluşmalar Danışma Kurulu 
Meetings On The Bridge Advisory Committee 
imre tezel 
kurtcebe turgul 
mahmut fazıl coşkun 
nadir öperli 
tobıas pausınger

Yönetici 
Head of Meetings On The Bridge 
gülin üstün

Danışman 
Advisor 
tobıas pausınger

Koordinatör 
Coordinator 
beste yamalıoğlu

Asistanlar 
Assistants 
aslıhan altuğ 
eray yıldız

Stajyer 
Intern 
valentıne de seılle

MEDYA İLİŞKİLERİ 
MEDIA RELATIONS

Direktör 
Director 
ayşe bulutgil

Yöneticiler 
Managers 
özlem bekiroğlu aldoğan
elif obdan gürkan  

(Uluslararası Basın International Media)

Koordinatörler 
Coordinators 
ayşen gürkan
zeynep seyhun 

(Uluslararası Basın International Media)
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SPONSORLUK PROGRAMI 
SPONSORSHIP PROGRAMME

Direktör 
Director 
yasemin keretli çavuşoğlu

Yönetici 
Manager 
zeynep pekgöz

Koordinatör 
Coordinator 
zeynep karaman

Operasyon Sorumlusu 
Operation Associate 
pelin davidyan

PAZARLAMA 
MARKETING

Direktör 
Director 
irem akev uluç

Pazarlama İletişimi Koordinatörü 
Marketing Communication Coordinator 
cansu aşkın

Yaratıcı Servisler Koordinatörü 
Creative Services Coordinator 
meriç yirmili

Saha Operasyonları Koordinatörü 
Field Operations Coordinator 
sezer kari

Dijital Medya Koordinatörü  
Digital Media Coordinator  
bahar helvacıoğlu

Sosyal Medya Asistanı 
Social Media Assistant 
ece kartal

CRM Koordinatörü  
CRM Coordinator  
özge genç

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR 
CORPORATE IDENTITY AND PUBLICATIONS

Yönetici 
Manager 
didem ermiş sezer

Editoryal Koordinatör 
Editorial Coordinator 
erim şerifoğlu

Editör 
Editor 
merve evirgen

Yayın Operatörü 
Publications Operator 
ferhat balamir

Grafiker 
Graphic Designer 
esra kılıç

Web Sitesi Yöneticisi 
Webmaster 
sezen özgür

İKSV STÜDYO 
İKSV STUDIO

Direktör 
Director 
selçuk metin

Asistan 
Assistant 
ebru gümrükçüoğlu
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BİLGİ VE BELGE MERKEZİ 
INFORMATION AND RECORDS CENTRE

Yönetici 
Manager 
esra çankaya

MALİ VE İDARİ İŞLER 
FINANCE AND ADMINISTRATION

Mali ve İdari İşler Başkanı 
Head of Finance and Administration 
ahmet balta

MALİ İŞLER 
FINANCE

Yöneticiler 
Managers
ahmet buruk  

(Bütçe ve Muhasebe Budget and Accounting)
başak sucu yıldız  

(Finans Finance)

Muhasebe ve Finans Operasyonları Sorumlusu 
Accounting and Finance Operations Associate 
deniz yılmaz

Muhasebe ve Raporlama Sorumlusu 
Accounting and Reporting Associate 
kadir altoprak

Muhasebe Asistanları 
Assistants 
çiğdem arslan 
büşra açıkgöz

KAMU DESTEKLERİ VE  
ULUSLARARASI FONLAR

PUBLIC AND INTERNATIONAL GRANTS

Yönetici 
Manager 
aslı yurdanur

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME 
SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT

Direktör 
Director 
dilan beyhan

Üyelik Programı Koordinatörleri 
Membership Programme Coordinators 
yıldız lale yıldırım  
gülce şahin

Satış ve İş Geliştirme Koordinatörü  
Sales and Business Development Coordinator 
gonca varol

Bilet Satış Operasyonları Koordinatörü 
Ticket Sales Operations Coordinator 
ercan kaya

Satış Operasyonları Sorumlusu 
Sales Operations Associate  
neva abrar

Operasyon Sorumlusu 
Operation Associate 
ışıl öztürk

Satış Operasyonları Asistanı 
Sales Operations Assistant 
yeliz vural

Gişe Görevlileri 
Box Officers 
çağlar koca 
burak akgün

PRODÜKSİYON 
PRODUCTION

Prodüksiyon Amiri 
Production Manager 
erdal hamamcı

Sorumlu 
Associate 
başat karataş

Asistan 
Assistant 
ali uluç kutal
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KÜLTÜR POLİTİKALARI ÇALIŞMALARI 
CULTURAL POLICY STUDIES

Direktör 
Director 
özlem ece

Araştırma Uzmanı 
Research Specialist 
ceren yartan

SALON İKSV 
SALON İKSV

Eş Direktörler 
Co-Directors
egemen eti 

(Mekân ve Prodüksiyon Venue and Production)
deniz kuzuoğlu 

(İçerik ve Etkinlik Content and Event)

Operasyon Sorumlusu 
Operations Associate 
ürün eren

Ses Mühendisi 
Sound Engineer 
sinan özçelik

Sahne Amiri 
Stage Supervisor 
ufuk şakar

Işık Tasarımcısı 
Lighting Engineer 
efe sümer

Asistan 
Assistant 
deniz sağdıç

İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION

Direktör 
Director 
semin aksoy

İnsan Kaynakları Uzmanı 
Human Resources Specialist 
eren ertekin

İnsan Kaynakları Sorumlusu 
Human Resources Associate 
cansu zülfikar

Stratejik Planlama Uzmanı 
Strategic Planning Specialist 
ezgi yılmaz

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi 
Building Administration and Security Manager 
ersin kılıçkan

Sistem Yöneticisi 
System Administrator 
kadir ayyıldız

Bilgi Teknolojileri Asistanı 
Information Technology Assistant 
tahsin okan erdem

Danışma Görevlisi 
Reception Officer 
lidya durmazgüler

Depo Sorumluları 
Warehouse Officers 
muzaffer sayan 
şerif kocaman

Yardımcı Hizmetler 
Services 
özden atukeren 
ibrahim çakmak 
aydın kaya 
hayrullah nişancı 
serap sürgit 
müzeyyen öztürk

NOTLAR  
NOTES
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FESTİVAL KAMPANYASI 
FESTIVAL CAMPAIGN

reklam ajansı advertısıng agency 
TBWA\İstanbul

İstanbul Film Festivali 
istanbul kültür sanat vakfı 
Istanbul Film Festival 
ıstanbul foundatıon for culture and arts
Nejat Eczacıbaşı Binası 
Sadi Konuralp Caddesi No: 5 
Şişhane 34433 İstanbul 
T: (212) 334 07 00 (pbx) 
F: (212) 334 07 02 
E: film.fest@iksv.org 
www.iksv.org

FESTİVAL KATALOĞU 
FESTIVAL CATALOGUE

baskıya hazırlayanlar edıtors 
Nuray Muştu | Yusuf Pinhas 

malzeme koordinasyonu 
materıal coordınatıon 
Nurhan Özer

çeviri translatıon 
Cenk Kurt | Nurhan Özer | Yusuf Pinhas

metinler texts 
Engin Ertan | Kaan Karsan | Nil Kural 
Esin Küçüktepepınar | Yusuf Pinhas

türkçe düzelti turkısh proofreadıng 
Didem Ermiş | Erim Şerifoğlu

grafik tasarım graphıc desıgn 
Kerem Yaman, BEK

grafik uygulama graphıc applıcatıon 
Ferhat Balamir, IKSV

baskı ve cilt prıntıng and bındıng 
Format Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Yeşilce Mahallesi Girne Caddesi 
Dumanlı Sokak No: 2 
4. Levent 34418 İstanbul

© İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
Tüm hakları saklıdır. 
Bu yayının herhangi bir bölümü İstanbul Kültür 
Sanat Vakfının yazılı izni olmadan kayıt, fotokopi ve 
bilgi depolama dahil olmak üzere hiçbir elektronik 
veya mekanik yöntemle yeniden basılamaz veya 
çoğaltılamaz. 
All rights reserved. 
No part of this publication may be reproduced 
in any form or by any electronic or mechanical 
means, including photocopy, recording or other 
information retrieval systems, without permission 
in writing from the Istanbul Foundation for 
Culture and Arts.
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978-605-5275-35-8

Bandrol uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin beşinci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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