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İSTANBUL  
KÜLTÜR SANAT VAKFI

 

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. 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 farklı 

disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyor 
ve İKSV Alt Kat’ta kültür-sanata erişim ve 

katılımı artırmak amacıyla yaratıcı programlar 
sunuyor. 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, Talât Sait Halman Çeviri 
Ödülü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro 

Teşvik Ödülü’yle güncel kültür sanat üretimini de 
destekliyor.

ISTANBUL  
FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) 
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. At the 
Nejat Eczacıbaşı Building, the Foundation hosts 
cultural and artistic events from various disciplines 
at its performance venue Salon İKSV and offers a 
creative events programme for improving access to 
and participation in culture and the arts. İKSV also 
organises the Pavilion of Turkey at the International 
Art and Architecture Exhibitions of la Biennale 
di Venezia. Furthermore, İKSV 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, Talât Sait Halman Translation and 
Gülriz Sururi-Engin Cezzar Theatre Encouragement 
Awards.

İstanbul Film Festivali  

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor. 

Istanbul Film Festival  

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

— İ K S V —

www.iksv.org
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SUNUŞ

PRESENTATION

İstanbul Film Festivali 40. yaşını kutladı.  
Neler hayal etmiştik neler yapabildik…

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de  
de yaşama, sanata, kültüre darbe vurdu.  
40. yıl coşkumuzu da bu yüzden parça parça 
yaşayabildik. Önce çevrimiçi gösterimler, sonra 
yavaş yavaş salon gösterimleri, Temmuz ayında 
açık havada Türkiye sineması gösterimleri ve 
sonunda da Kasım ve Aralık aylarındaki Hitchcock 
Renkli gösterimleri.

Her şeye rağmen bu kadar uğraşmamıza değdi, 
filmlerimizi seyircilerimize ulaştırdık, uzun 
zamandır yaptığımız en güzel kapanışımız bir 
Temmuz akşamı gerçekleşti. Ve her şeye rağmen 
tekrar buluştuk. Virüslere rağmen hayat devam 
ediyor, sanat devam ediyor.

Bir de Selman Hoşgör’ün bu sene bizim için 
yaptığı Hitchcock ve Türkan Şoray’lı afiş de 
Ji.hlava Film Festivali’nin her yıl düzenlediği  
En İyi Festival Afişi Yarışması’nda halk oylarıyla  
bu yılın en iyisi seçildi. Seneyi yüzümüzde mutlu 
bir gülümsemeyle kapatıyoruz.

Önümüzdeki sene festivalimize 41 kere maşallah 
demeye hazırlanırken, bu seneye yayılmış 
programımızı toplu halde sizlere sunmak istedik.

Tüm İstanbul Film Festivali ekibi olarak sağlıklı ve 
bol filmli bir 2022 diliyoruz.

Istanbul Film Festival celebrated its 40th year. 
Certainly not what we had hoped for in terms of 
celebrations, considering.

The pandemics dealt a sharp blow to art, culture, 
and life in Turkey, just as it did elsewhere in 
the world, fragmenting the joy and pride of our 
40th jubilee edition—initially came the online 
screenings, then cautionary cinema screenings, 
open air screenings of the national competition 
in July, culminating in Hitchcock in Colour 
screenings in November and December.

Nonetheless, the year-long efforts paid off and 
we succeeded in reaching our audience—one of 
the most memorable award ceremonies of recent 
years took place on a beautiful July evening.  
We came together despite all. Life goes on, art 
goes on, regardless of viruses.

Furthermore, Selman Hoşgör’s festival poster 
design featuring Hitchcock and Türkan Şoray 
was selected the best poster by audience votes at 
the Ji.hlava Film Festival’s annual competition, 
bringing us a joyous smile, topping the 
festivities.

As we prepare for the 41st edition of our festival 
in 2022, warding the evil eye according to 
custom, we hereby would like to present you the 
year’s programme in its entirety.

As the Istanbul Film Festival team, we wish you 
a healthy 2022 full of films.

KEREM AYAN

festival direktörü
festıval dırector 



SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ

CINEMA HONORARY AWARDS
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SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ
CINEMA HONORARY AWARD

ÇETİN İNANÇ

■ Ankara’da doğdu. İstanbul’da Hukuk Fakültesi’ne 
girdi, sinema tutkusu yüzünden iki yıl sonra öğrenimini 
yarıda bıraktı. 1960’ların başında Orhan Günşiray ve 
Atıf Yılmaz’ın kurmuş oldukları Yerli Film adlı şirkette 
klaketçilik gibi basit işlerle sinemaya girdi. Atıf Yılmaz’ın 
yönettiği bazı filmlerde ikinci ve birinci yönetmen 
yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Lütfi Ö. Akad ile Türk 
sinemasının ilk sinemaskop filmi Sırat Köprüsü (1966), 
Hudutların Kanunu (1966), KurbanIık Katil (1967) ve 
Vesikalı Yarim (1968) filmlerinde yönetmen yardımcısı 

olarak çalıştı. Birçok filminde yönetmen yardımcılığı yaptığı Yılmaz Atadeniz’in firması Atadeniz Film 
hesabına ilk kez yönetmenlik yaptı: Çelik Bilek (1967). Türk sinemasının en çok film çeken yönetmenleri 
arasında yer alan Çetin İnanç’a bugünkü ününü Çeko (1970) adlı western ve bugün bir kült film kabul 
edilen Dünyayı Kurtaran Adam (1982) kazandırdı. 1969-1982 arasında kovboydan bilimkurguya, 
avantürden seks komedilerine, çocukluğundan hayran olduğu seriyal fantastik filmlere kadar furyaya 
göre tutulan her türde kendi deyimiyle dünya çapında rekor sayıda, 190 kadar filme imzasını attı. En son 
çektiği sinema filmi 1982’de Bin Defa Ölürüm oldu. 1982’den sonra video filmleri, 1991’den itibaren de 
aralarında Polis, 13 bölümlük Cüneyt Arkın belgeseli ve Çılgın Bediş’in de olduğu televizyon dizileri çekti. 
Zaman darlığı, finansal sıkıntılar, yapım olanaksızlıkları yüzünden filmleri gösterime son derece süratle 
tamamladığı için kendisine “jet rejisör” lakabı takıldı.

■ Born in Ankara. Studied law in Istanbul but quit in his sophomore year due to his passion for 
cinema. He started working in simple jobs such as clapper at Yerli Film, the company Orhan Günşiray 
and Atıf Yılmaz had founded, in the early 1960s. He worked as first and second AD with Atıf Yılmaz, 
and Lütfi Ö. Akad in the first Turkish cinemascope film Sırat Köprüsü (1966), Hudutların Kanunu / 
Law of the Border (1966), KurbanIık Katil (1967) and Vesikalı Yarim / My Prostitute Love (1968). His 
directorial debut was at Yılmaz Atadeniz’ production firm: Çelik Bilek (1967). He is the most credited 
filmmaker in Turkish cinema, but his celebrity status came with the western Çeko (1970) and the 
cult film Dünyayı Kurtaran Adam / The Man Who Saved the World (1982). Between 1969 and 1982, 
he made around 190 films, which he claims is a world record, across all genres that were in demand 
from western to sci-fi, from adventure to erotic comedy, and serial fantastic films, which he admits 
he was a fan of since his childhood. After 1982, he made films for video, and after 1991, he directed 
TV series including the popular Polis, Çılgın Bediş, and a 13-episode Cüneyt Arkın documentary. He is 
nicknamed “jet director” for his capability to complete films with immense swiftness due to lack of 
time, finances, and production facilities.

SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ
CINEMA HONORARY AWARD

BELKIS ÖZENER

■ İzmir’de doğdu. İlk müzik derslerini Radife Erten, 
Alâeddin Yavaşça, Zeki Duygulu’dan aldı. Sahneye ilk 
kez 1954’te daha 14 yaşındayken, Sabite Tur Gülerman’ın 
Anadolu turne kadrosunda çıktı. Sinemaya aynı yıl oyuncu 
olarak başladı. Bayram Gecesi, Şeyh Ahmedin Gözdesi, Saz 
ve Caz, Şarlo İstanbul’da filmlerinde başrol oynadı. 1955’te 
ilk plağını doldurdu. Yeşilçam’da dublaj sanatçılığına 
1962’de başladı. Film müzikleri yapımcısı Metin Bükey’in 
teşvikiyle, onun orkestrası eşliğinde Yaban Gülü’nde Leyla 
Sayar’a ve Sokak Kızı’nda Fatma Girik’e şarkı dublajı yaptı; 

1967’de Sinekli Bakkal’da Türkan Şoray’a dini ilahiler okuyarak başladı. 1978’e kadar aralıksız şarkı dublajı 
yaptı. Çoğunun jeneriğinde yer almasa da filmlerde başta Türk sanat müziği olmak üzere neredeyse her 
türden 300’ü aşkın şarkı seslendirdi. Şarkı dublajını yaptığı birçok oyuncu arasında başta Türkan Şoray 
olmak üzere, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın, Mine Mutlu, Selda Alkor, Nebahat Çehre, Selma 
Güneri, Perihan Savaş, Müjde Ar, Ayşen Gruda sayılabilir. Necip Sarıcı’nın stüdyo kaydını sakladığı 
birçok şarkısı 2006’da Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları adlı albümde bir araya toplandı. Filmlerde 
seslendirdiği ve onun sesiyle unutulmaz kılınan bazı şarkılar: “Azize”, “Sevemedim Kara Gözlüm”, “Adını 
Anmayacağım”, “Gözüm Sende”, “Aşkım Bahardı”, “İçin İçin Yanıyor”, “Tamba Tumba”, “Kulakların 
Çınlasın”, “Buruk Acı”, “Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim”, “Nasıl Geçti Habersiz”.

■ Born in İzmir. She received her initial music formation from masters Radife Erten, Alâeddin 
Yavaşça, and Zeki Duygulu. She first took to the stage in 1954 at the age of 14, during the Anatolia 
tour of singer Sabite Tur Gülerman. She started acting in cinema the same year. She played the lead 
in the features Bayram Gecesi / Feast, Şeyh Ahmedin Gözdesi / The Sheikh’s Favorite, Saz ve Caz / The 
Band Plays, Şarlo İstanbul’da / The Tramp in Istanbul. She recorded her first album in 1955. She had 
her first voice acting in 1962. She dubbed songs for Leyla Sayar and Fatma Girik with the motivation 
of film music producer Metin Bükey, and religious hymns for Türkan Şoray in 1967. She continuously 
dubbed songs until 1978, singing more than 300 different songs in films, although she was uncredited 
for most. She dubbed songs for many female Turkish actresses including and foremost Türkan Şoray, 
Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın, Mine Mutlu, Selda Alkor, Nebahat Çehre, Selma Güneri, 
Perihan Savaş, Müjde Ar, and Ayşen Gruda. Many of the songs she sang in films whose recordings 
were preserved by Necip Sarıcı were published as an album in 2006 including “Azize”, “Sevemedim 
Kara Gözlüm”, “Adını Anmayacağım”, “Gözüm Sende”, “Aşkım Bahardı”, “İçin İçin Yanıyor”, “Tamba 
Tumba”, “Kulakların Çınlasın”, “Buruk Acı”, “Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim”, “Nasıl Geçti 
Habersiz.”
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SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ
CINEMA HONORARY AWARD

SALİH GÜNEY

■ 1945’te Adana’da doğdu. Ankara Konservatuarı Tiyatro 
Bölümü’nde okudu. Profesyonel sahne hayatına 1964’te 
Genar Tiyatrosu’nda Aşk Zinciri oyunu ile başladı. 
Oynadığı tiyatro yapıtları arasında Kaplan, Bit Yeniği, Yer 
Demir Gök Bakır, Şeytanın Oyunu, İttihat Terakki sayılabilir. 
Sinemaya 1965’te Dormen Film’in Bozuk Düzen filmiyle 
başladı. 1969’da You Can’t Win Them All / Paralı Askerler 
filminde Tony Curtis ve Charles Bronson ile birlikte rol 
aldı. 1970-1974 arasında Hürriyet gazetesinin Kelebek 
ekinde fotoroman yönetmenliği, görüntü yönetmenliği, 

sayfa mizanpajı ve metin yazarlığı yaptı. 1965-2006 arasında 130 filmde çeşitli karakterleri canlandırdı. 
Filmleri arasında Korkusuz Yaşayanlar (1965), Yasak Sokaklar (1965), O Kadın (1966), Aşk Hikâyesi (1971), 
Kaptan Swing (1971), Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1970), Haram (1983), Zifaf (1983), Güneşten de 
Sıcak (1978), Beyza’nın Kadınları (2006) sayılabilir. Rol aldığı TV dizileri şunlardır Aşk-ı Memnu (1975), Bir 
Yabancı Konuk, Kaldırım Çiçeği, Kuzgun, Serseri Aşıklar, Belalı Baldız, Bu Kalp Seni Unutur Mu?. 1977’de 
İsveç’te kamera eğitimi, 1978’de İngiltere’de TV-Skeç eğitimi aldı. 1979’da ABD’ye yerleşti, 1984’te 
seyahat acenteliği eğitimi gördü ve bu alanda çalıştı. 1996’da Türkiye’ye döndü. Prof. Arkeolog Jale 
İnan ile “kültür varlıkları yerinde güzeldir” kampanyasını başlattı ve Herakles heykeli büstünün 2013’te 
geri getirilmesine önayak oldu. Çok sayıda arkeoloji projesine öncü ve yardımcı oldu. 2008’de Yalova 
Konservatuarı, 2013-4 sezonunda Yalova Güzel Sanatlar Tasarım ve İletişim bölümünde sinema tiyatro 
oyunculuğu, sanat tarihi, eskrim dersleri verdi.

■ Born in 1945 in Adana. He studied at the Ankara Conservatory Drama Department. He first took 
to the stage professionally in 1964. The plays he acted in include Kaplan / Tiger, A Flea in Her Ear, 
Yer Demir Gök Bakır / Iron Earth, Copper Sky, Şeytanın Oyunu / The 100 Candles Game, and İttihat 
Terakki. He started acting in film in 1965 with Bozuk Düzen / Corrupt System (Haldun Dormen). He 
was cast alongside Tony Curtis and Charles Bronson in You Can’t Win Them All (1969). He worked 
as director, cinematographer, page layout, and copywriter for photo comics at Hürriyet daily’s Kelebek 
insert between 1970-4. He played in about 130 feature films between 1965 and 2006 including 
Korkusuz Yaşayanlar (1965), Yasak Sokaklar (1965), O Kadın (1966), Aşk Hikâyesi (1971), Kaptan Swing 
(1971), Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler / Snow White and the Seven Dwarves (1970), Haram (1983), Zifaf 
(1983), Güneşten de Sıcak (1978), Beyza’nın Kadınları / Shattered Soul (2006). He also acted in TV 
series including Aşk-ı Memnu / Forbidden Love (1975), Bir Yabancı Konuk, Kaldırım Çiçeği, Kuzgun, 
Serseri Aşıklar, Belalı Baldız, Bu Kalp Seni Unutur Mu?. He took camera operating course in Sweden, 
and TV-Sketch training in the UK. He settled in the USA in 1979 where he worked as a travel agent, 
and returned to Turkey in 1996. He initiated the campaign “Culture is Best at its Own Home” and 
helped return the Heracles bust to Turkey in 2013. He led and supported many archaeological projects. 
He worked as instructor at Yalova Conservatory in 2008, and Yalova Fine Arts Faculty in acting, art 
history, and fencing.
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SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ
CINEMA HONORARY AWARD

SUNA SELEN

■ 1939’da İstanbul’da doğdu. Atatürk Kız Lisesi’ni ve 
İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 
bitirdi. Ercüment Behzat Lav ve Max Maicnike’nin 
öğrencisi oldu. Bir yıl Hukuk Fakültesi’nde, bir yıl Güzel 
Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde, bir yıl Edebiyat 
Fakültesi Felsefe-Sosyoloji Bölümünde okudu. 1959-
1960 yıllarında İstanbul Radyosu’nda haber spikerliği 
yaptı, 1960’ta Olgunlaşma Enstitüsü’nde Milli Manken 
oldu. 1959’da ilk kez Cahit Irgat’ın Oda Tiyatrosu’nda 
sahneye çıktı. Rol aldığı oyunlar arasında Münir Özkul’un 

Bulvar Tiyatrosu’nda Romanoff Juliet (1963), Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları’nda Kelebekler Özgürdür, 
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda suflöz ve oyuncu olarak Macbeth (1992), Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda 
Kanlı Düğün (1996), İzmit Şehir Tiyatrosu’nda Kırmızı Yorgunları (2002), İstanbul Tiyatro Festivali’nde 
Arıza (2006), İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Filozof Ahmet (2019) sayılabilir. 1969’da Sizi Seviyorum 
Madam oyunuyla İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu ödülüne, 2016’da Nadide Küntay Yaşam Boyu 
Emek ödülüne layık görüldü. İlk kez 1960’ta Metin Erksan’ın önerisiyle onun yönettiği Gecelerin Ötesi 
filmiyle sinemaya başladı. Seslendirme sanatçılığı, sanat yönetmenliği yaptı, 100’e yakın sinema filmi ve 
televizyon dizisinde rol aldı. Filmleri arasında cadı rolüyle Antalya Film Festivali’nde Yılın Karakter Aktrisi 
Ödülü kazandığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1971), Ankara Film Festivali’nde Yardımcı Kadın Oyuncu 
ödülünü kazandığı Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (1993), İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü’nü kazandığı Gönderilmemiş Mektuplar (2003), Uzaklarda Arama (2015), Zincirbozan 
(2007), Ara (2007), Bulutları Beklerken (2003), Şahmaran (1993), Piano Piano Bacaksız (1992), Su 
Da Yanar (1987), At (1981), Yusuf ile Kenan (1979), Senede Bir Gün (1971), Bir Millet Uyanıyor (1966) 
sayılabilir. Rol aldığı dizilerden bazıları ise Kızım, Bizim Hikâye, Ezel, Parmaklıklar Ardında, Doktorlar, 
Sihirli Annem, Şehnaz Tango, Mahallenin Muhtarları ve Bugünün Saraylısı.

■ Born in 1939 in Istanbul. She graduated from Atatürk High School for Girls and the Drama 
Department of the Istanbul Municipal Conservatory. She was instructed by masters Ercüment 
Behzat Lav and Max Maicnike. She studied for a year each at Law School, Painting Department, and 
Philosophy-Sociology Department. She worked as newscaster at Istanbul Radio in 1959-60, and was a 
national fashion model in 1960 at the National Vocational School. She first took to the stage in 1959 at 
Caht Irgat’s Room Theatre. She played in numerous plays including Romanoff Juliet (1963), Butterflies 
Are Free, Macbeth (1992, as actress and prompter,) Blood Wedding (1996), Kırmızı Yorgunları (2002), 
Arıza (2006), Filozof Ahmet (2019). She was awarded the İlhan İskender Best Actress Prize in 1969 
with her role in the play Sizi Seviyorum Madam, and the Nadide Küntay Lifetime Achievement Prize 
in 1969. She started acting in films with the motivation of master filmmaker Metin Erksan in 1960 
in his film Gecelerin Ötesi. Her film credits include Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler / Snow White and 
the Seven Dwarves (1971, Best Character Actress Award in Antalya), Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri / 
Daydreams of Miss Cazibe (1993, Best Supporting Actress Award in Ankara), Gönderilmemiş Mektuplar 
/ Unsent Letters (2003, Best Actress in Istanbul Film Festival), Uzaklarda Arama / Not So Far Away 
(2015), Zincirbozan (2007), Ara (2007), Bulutları Beklerken / Waiting for the Clouds (2003), Şahmaran 
/ Shahmaran (1993), Piano Piano Bacaksız / Piano Piano Kid (1992), Su Da Yanar / Water Also Burns 
(1987), At / The Horse (1981), Yusuf ile Kenan (1979), Senede Bir Gün (1971), Bir Millet Uyanıyor / A 
Nation Awakens (1966). She has also acted in numerous TV series including Kızım, Bizim Hikâye, 
Ezel, Parmaklıklar Ardında, Doktorlar, Sihirli Annem, Şehnaz Tango, and Mahallenin Muhtarları.



JÜRİLER

JURIES
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   ▪ Berlin merkezli ödüllü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcıdır. ABD 
yapımı TV dizisi Homeland’deki performansıyla büyük övgü topladı, Fatih 
Akın’ın Altın Küre ve Cannes’da ödüllendirilen In the Fade / Paramparça 
filmindeki rolüyle The Hollywood Reporter tarafından 2017 Cannes’ın “çıkış 
yapan oyuncusu” olarak adlandırıldı. Homeland, Prison Break, Jack Ryan gibi 
dizilerde ve Asif Kapadia’nın Ali & Nino, Guy Ritchie’nin Aladdin, Jon Watts’ın 
Spiderman - Far From Home / Örümcek Adam – Evden Uzakta ve Zhang 
Yimou’nun The Great Wall / Çin Seddi filmlerinde rol aldı. Önümüzdeki 
günlerde Terrence Malick’in The Way of the Wind adlı filminde rol alacak. 

Halen ABD’de yönetmen ve senarist olarak çekeceği yeni filminin hazırlıklarını sürdürüyor. SAG-Aftra, 
EFA (Avrupa Sinema Akademisi) ve Alman Sinema Akademisi üyesidir.

   ▪ He is a Berlin-based, award-winning writer, actor, director, and producer. He received critical acclaim 
for his acting performance in the US-TV Show, Homeland. For his performance in Fatih Akin’s Golden 
Globe and Cannes award-winning film In the Fade, he was named by The Hollywood Reporter as “the 
break out talent” of Cannes 2017. He played remarkable characters in TV shows including Homeland, 
Prison Break, Jack Ryan and feature films such as Asif Kapadia’s Ali and Nino, Guy Ritchie’s Aladdin, 
Jon Watts’ Spiderman - Far From Home, and Zhang Yimou’s The Great Wall. He will be seen in The 
Way of the Wind by Terrence Malick. He is currently in preparation for his next feature film as writer/
director in the US. He is a member of the SAG-Aftra, EFA (European Film Academy), German Film 
Academy.

   ▪ Atina Theodosiades Tiyatro Okulu’ndan takdirle mezun oldu. Nikos 
Karageorgiou’nun tiyatro kumpanyası Studio Ypo To Miden’in bir oyuncusu 
olarak Playback’te sahneye çıktı. Birçok tiyatro oyununda rol aldı, aralarında 
Kasimir ve Karolina (Houvardas), Sempozyum ve Podworko (Krzystof 
Garbaczewski, Nowy Teatr) sayılabilir. Üç oyun sahneledi: Ev, Bebek ve Grey 
Gardens’da Mutlu Günler. Birçok kısa ve uzun metrajlı filmde rol aldı: Fireworks 
/ Havai Fişekler (Giacomo Abruzzesse), Kayıp Kız (Nikos Pastras), Arundel 
(Konstantina Kotzamani), Patch of Blue (Memi Koupa), Angelos Frantzis’in 
yönettiği ve festivalde de gösterilen Ormanda, Semptom ve Los Angeles ve 

Elen Sinema Akademisi’nde oyunculuk ödülleri kazandıran Durgun Nehir. Polyxeni filmindeki 
performansıyla Elen Sinema Akademisi ve Los Angeles ile New York film festivallerinden ödül kazandı. 
2020’de Selanik Film Festivali’nin elçisi oldu.

   ▪ She graduated with honours from the Athens Drama School Theodosiades. She has been a member 
of Nikos Karageorgiou’s theatre company Studio Ypo To Miden, and took part in Playback directed 
by him. In theatre she has played numerous parts, including Kasimir and Karolina, directed by 
Houvardas, Symposium, and Podworko directed by Krzystof Garbaczewski in Nowy Teatr in Poland. 
She has directed three theatre pieces, notably House, Baby and Happy Days in Grey Gardens. In film, 
she has played the leading part in many short and feature films such as Fireworks directed by Giacomo 
Abruzzesse. Lost Girl, directed by Nikos Pastras, Arundel, directed by Konstantina Kotzamani, Patch of 
Blue directed by Memi Koupa. Also, Into the Woods, Symptom, Still River “My name is Eftihia” directed 
by Angelos Frantzis, for her part she won the Best Performance Award in Los Angeles Film Festival 
and the supporting actress award at the Hellenic Academy Awards. For her part in Polyxeni she won 
the Best Actress Award at the Hellenic Academy Awards and at Los Angeles and New York film 
festivals. In 2020, was the ambassador of the 61st Thessaloniki International Film Festival.

NUMAN ACAR

KATIA GOULIONI

ULUSLARARASI YARIŞMA
INTERNATIONAL COMPETITION

   ▪ Yeni Romanya Sineması akımının ikinci kuşak sinemacılarından, ülkesinin 
en üretken ve önemli yönetmenlerinden biri kabul edilmektedir. Sinemanın 
geleneksel kalıplarını zorlayan, sıkça denemeler yapmaktan çekinmeden 
yenilikçilikten beslenen ve kara mizahı da eksik bırakmayan Jude, Film 
Comment dergisinden Jonathan Romney’ye göre “çağdaş Avrupa kurmaca 
alanının en ilgi çekici, tarza dayalı deneycilerinden biridir.” 1977’de 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te doğdu. Bükreş Medya Üniversitesi’nin 
sinema bölümünden mezun oldu. Sinemaya yönetmen yardımcılığıyla 
başladı. İlk kısa filmi Lampa cu caciula (2006) Sundance’te En İyi Kısa Film 
dahil elliden fazla uluslararası festivalde ödül aldı. İlk uzun metrajlı filmi Cea 

mai fericită fată din lume / Dünyanın En Mutlu Kızı (2009) birçok uluslararası festivalde gösterildi ve 
dünya çapında tanınmasını sağladı. 2015’te Berlin Film Festivali’nde Aferim! Filmiyle Gümüş Ayı En İyi 
Yönetmen ödülünü kazandı. 2016’da Ingmar Bergman’ın Bir Evlilikten Manzaralar’ını sahneye uyarladı. 
2016’da Inimi cicatrizate / Yaralı Kalpler filmi Locarno Film Festivali’nde iki ödül kazandı ve Mar del 
Plata’da En İyi Yönetmen ödülünü getirdi. 2018’de Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari / 
Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki! Karlovy Vary Film Festivali’nde Kristal Küre aldı ve bu ödülü 
alan ilk Romen filmi oldu. 2020’de iki farklı filmi Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde gösterildi: 
Tipografic majuscul / Büyük Harf ve Ieșirea trenurilor din gară/ Tren Çıkışı. Son filmi 2021 yapımı Babardeală 
cu bucluc sau porno balamuc / Kaçık Porno, Berlin Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Ayı’yı kazandı. Bu 
film, İstanbul Film Festivali’nde de gösterilecek.

   ▪ As a member of the second generation of New Romanian Cinema, he is one of the country’s 
most prolific and important directors who is known for often pushing the conventions of cinema, 
and engaging in experimentation, innovation and black humour in his films. Described by Film 
Comment’s Jonathan Romney as “one of the most intriguing stylistic experimenters in contemporary 
Euro-fiction,” he was born in Bucharest, Romania in 1977. He graduated from the film department 
of the Media University in Bucharest. He began his career as an assistant director. He made his 
first short, Lampa cu caciula / The Tube with the Hat in 2006, which went on to win more than 50 
international awards including best short film in Sundance. His feature debut, The Happiest Girl 
in the World (2009) was screened at numerous international film festivals and garnered worldwide 
attention. He won the Silver Bear for Best Director at the 2015 Berlin Film Festival with Aferim! In 
2016, he made his debut as a theatre director with a stage adaptation of Ingmar Bergman’s Scenes from 
a Marriage. In 2016 Inimi cicatrizate / Scarred Hearts received two awards at the Locarno International 
Film Festival and brought him the best director award at the Mar del Plata Film Festival. In 2018, he 
received the Crystal Globe Award at the Karlovy Vary International Film Festival with Îmi este indiferent 
dacă în istorie vom intra ca barbari / I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians which was 
the first Romanian feature to receive this prize. In 2020, he had two films premiering at the Forum 
section of the Berlin Film Festival: Tipografic majuscul / Uppercase Print and Ieșirea trenurilor din gară / 
The Exit of the Trains. His ninth feature, Babardeală cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or 
Loony Porn won the Golden Bear at the 2021 Berlin Film Festival.

RADU JUDE 
(Başkan President)
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   ▪ İtalya’da doğdu, Paris ve Lüksemburg’da yaşıyor ve çalışıyor. Fotoğrafçı ve 
belgesel sinemacıdır. Çektiği tanınmış simaların portreleri The Hollywood 
Reporter, GQ, Sight & Sound, Rolling Stone, Studio Ciné Live, Filmkrant gibi 
birçok derginin kapağında yer aldı. Venedik Sinema Yıldızları Fotoğraf 
Ödülü’nü iki kez kazanan tek fotoğrafçıdır. Fotoğrafları Fransız Sinemasının 
Yüzleri, Role/Play, VIP Alan gibi birçok tekil sergide yer aldı. Halen Yakın Plan 
adlı bir sergi üzerinde çalışıyor. Film fotoğrafçısı olarak yirmiden fazla sanat 
filminde çalıştı. Yönetmen, görüntü yönetmeni ve yapımcı olarak Twenty-Five 
Palms (2015) ve 50 Days in the Desert (2016) filmlerini çekti. California 

Dreaming (2019) Selanik Belgesel Film Festivali’nde prömiyerini yaptı ve Reykjavik, Tallinn Kara Geceler, 
Cleveland, Transylvania ve Galway film festivallerinde gösterildi. 2021’de iki uzun metrajlı filmini 
tamamladı: I fiori persi / Kayıp Çiçekler ve Moritanya’nın sinemasal portresi Visage(s) d’Afrique (geçici isim).

   ▪ He is Italian-born, Paris- and Luxembourg-based. He is a photographer and documentary 
filmmaker. His celebrity portraits have graced the covers of magazines including The Hollywood 
Reporter, GQ, Sight & Sound, Rolling Stone, Studio Ciné Live, Filmkrant and many others. He’s the 
only photographer to have won the Venice Movie Stars Photography Award twice. His distinctive 
portraits have been showcased in numerous solo exhibitions around the world. They include Faces 
of French Cinema (2008), Role/Play (2012) and V.I.P. Area (2013). He is currently working on a new 
exhibition, Up Close. As a stills photographer, he has worked on some twenty European arthouse films. 
As a director, cinematographer and producer, he made the documentary features Twenty-Five Palms 
(2015) and 50 Days in the Desert (2016). California Dreaming (2019), premiered at the Thessaloniki 
Documentary Film Festival in 2019 and also played at festivals including Reykjavik, Tallinn Black 
Nights, Cleveland, Transylvania, and Galway. In 2021, he has two new features ready: I fiori persi / Lost 
Flowers, and Visage(s) d’Afrique (working title), a cinematic portrait of Mauritania.

FABRIZIO MALTESE

   ▪ İranlı sinemacı ve kadın hakları aktivistidir. İlk filmi Gölgesiz Kadınlar’ı 
2003’te çekti. Devlet idaresindeki bir sığınma evindeki kadınlar hakkındaki 
belgesel birçok uluslararası festivalde gösterildi ve ödüllendirildi. Birçok 
belgeselin senaryosunu yazdı, yönetti ve yapımcılığını üstlendi; aralarında 
2010’da Paris Sinemateki tarafından 2010 “Tahran’da Bir Gün” etkinliğinde 
gösterilen ödüllü Travelogue, Toprağın Oğlu (2006), İşte Naragh (2009), ve 
Vali Bey (2016) sayılabilir. 1999’dan bu yana birçok belgesel, TV dizisi ve uzun 
metrajlı filmde yardımcı yapımcı, görüntü yönetmeni, yardımcı yönetmenlik 
yaptı. Kadın hareketinde etkin olarak yer aldı. 2015’te Avusturya George İfade 
Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü. İlk uzun metrajlı kurmaca filmi Oğul-Ana 

2019’da Toronto’da dünya prömiyerini yaptı, Prag’daki Febio Fest’te İnan Hakları Ödülü, İstanbul Film 
Festivali’nde İzleyici Ödülü, Roma Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı ve birçok uluslararası film 
festivalinde gösterildi. Sembra mio Figlio / Just Like My Son (Costanza Quatriglio) filminde yapım 
sorumlusu Joanna Lumley’nin İpek Yolu Maceraları belgesel dizisinin İran bölümlerinde yardımcı 
yapımcı olarak çalıştı.

   ▪ She is an Iranian filmmaker and women’s rights activist. She wrote and directed her first film in 
2003, Women Without Shadows depicting the lives of homeless and abandoned women in a state-run 
shelter, which was awarded in several international film festivals. She wrote, directed, and produced 
various documentaries, including Travelogue, award-winning film that was shown in 2010 at the event 
“A Day in Tehran” created by the Cinématheque in Paris, Son of the Soil (2006), Here Is Naragh (2009), 
and Mr. Vali (2016). She worked in numerous documentary films, feature films and TV series as 
assistant producer, director of photography, and assistant director since 1999. She has also been active 
in the women’s movement. She was awarded the freedom of speech award, George Prize, from Austria 
in 2015. She directed her first fiction feature film Son-Mother in 2019 which premiered at Toronto. The 
film has been awarded The Amnesty Award of Febio Fest in Prague, the Audience Award at Istanbul 
Film Festival, and Special Jury Award at Rome Film Fest 2020. Son-Mother was screened at numerous 
international film festivals. Her credits include line producer in the feature film Sembra mio Figlio / 
Just Like My Son directed by Costanza Quatriglio; and assistant producer in the Iranian parts of the 
documentary series Joanna Lumley’s Silk Road Adventures.

MAHNAZ 
MOHAMMADI
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   ▪ Tiyatro yönetmeni, tasarımcısı, sinema yapım tasarımcısı, sanat yönetmeni, 
eğitmendir. Mimar Sinan Üniversitesi ve Bilsak Temel Oyunculuk ve Sahne 
Bilgisi Eğitimi Atölyelerinde eğitimini tamamladı. Çeşitli tiyatro ve sanatçı 
girişimlerinin kurucu üyesi olarak yer aldı. Tiyatroda dekor-kostüm tasarımı, 
reklam filmleri, kısa ve uzun filmler ve TV filmleri için yapım tasarımı, sanat 
yönetmenliği, kostüm tasarımı yaptı. 1991’de Kerem Kurdoğlu ile birlikte 
Kumpanya Tiyatrosunu kurdu. Kendi oyunlarını tasarladı ve yönetti. Çizelge 
Oyun adını verdiği kavramsal bir oyun yazdı. Yeni tiyatro dili üzerine yurtdışı 
ve yurtiçinde atölye çalışmaları düzenledi. Kumpanya Tiyatrosu’nun 
çalışmalarını içeren Ne Bileyim Kafam Karıştı adlı kitabın editörlüğünü ve 

Çağdaş Tiyatro Dergisi Gist’in yayın yönetmenliğini yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Deneysel 
Tasarım ve Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetmenliği dersi verdi. 2018’den bu yana Okan Üniversitesi 
Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde “Doğaçlama: Uzam-Zaman-Beden” adlı dersi veriyor. Tiyatro 
Eleştirmenleri Birliği, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği), Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, 
Ankara Film Festivali gibi festival ve kurumlardan tiyatro ve sinema alanında ödüller aldı.

   ▪ Stage director, scenic designer, film production designer, art director, and instructor. She graduated 
from Mimar Sinan University and Bilsak Basic Acting and Staging Training workshops. She was the 
co-founder of several theatre and artist initiatives. She worked as set and costume designer for stage 
plays; production designer, art director, costume designer for commercials, short and feature films, 
and TV films. In 1991, she established the Kumpanya Theatre with Kerem Kurdoğlu. She designed 
and staged her own stage plays. She wrote the conceptual stage play Çizelge Oyun. She organised 
local and international workshops on new theatre language. She was the editor of the book Ne 
Bileyim Kafam Karıştı that includes the works of her theatre company Kumpanya Tiyatrosu and the 
editorial director of the Contemporary Theatre Magazine Gist. She was an instructor of Art Directing 
at Bilgi University and Experimental Design at Mimar Sinan University. She has been giving the 
“Improvisation: Space-Time-Body” course at the Okan University Conservatory Theatre Department 
since 2018. She has received numerous stage and film awards from several institutions including 
Association of Theatre Critics, Turkish Association of Film Critics (SİYAD), Antalya Film Festival, 
Adana Film Festival, and Ankara Film Festival.

NAZ ERAYDA 
KURDOĞLU

ULUSAL YARIŞMA
NATIONAL COMPETITION

   ▪ 1981’de İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. İlk uzun metrajlı filmi Gişe Memuru ile yurtiçi ve yurtdışında 
önemli festivallerde ödüller aldı. Bu film Smithsonian, MOMA gibi önemli 
kurumların arşivine girdi. İkinci uzun metrajlı filmi Sarmaşık, Sundance Film 
Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı. Toronto, Karlovy Vary, East End FF (En 
İyi Film Ödülü), Selanik (İzleyici Ödülü), Sao Paolo gibi birçok festivalde 
gösterildi, ödüller aldı. Üçüncü uzun metrajlı filmi Kelebekler dünya 
prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması–Dramatik 
kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü ve gişede de başarı kazandı. 
Tüm filmlerinin senaryolarını kendi yazmıştır. Dördüncü uzun metraj filminin 

ön hazırlığını sürdürüyor; aynı zamanda dijital platformlar için mini dizi çalışmalarına devam ediyor.

   ▪ Born in 1981 in Istanbul. He graduated from the Marmara University Faculty of Law. His debut 
film Gişe Memuru / Toll Booth received numerous awards at major national and international festivals, 
and was acquired by the archives of the Smithsonian and MOMA. His second feature Sarmaşık / Ivy 
premiered at Sundance, was screened and awarded at numerous major festivals including Toronto, 
Karlovy Vary, East End FF (Best Feature), Thessaloniki (Audience Award), and Sao Paolo. His third 
feature Kelebekler / Butterflies won the World Cinema Grand Jury Prize: Dramatic at Sundance where 
it premiered, also a box office success at home. He has written all the films he directed. He is currently 
working on his fourth feature as well as a miniseries for digital platforms.

   ▪ 1981’de İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve 
ardından Arts Educational Schools of London oyunculuk akademisinden 
mezun oldu. İngiltere ve Türkiye vatandaşı olan oyuncu 2000’den bu yana 
sinema, TV, tiyatro, oyun çevirisi ve seslendirme alanlarında faaliyet 
gösteriyor. 2020’de Aşk, Büyü, vs. filmiyle 39. İstanbul Film Festivali Ulusal 
Yarışma’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü; 2016’da Çekmeceler filmiyle 
Malatya, Antakya, Nürnberg film festivallerinde ve Sadri Alışık Ödülleri’nde En 
İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı, SİYAD adaylığına layık görüldü.

   ▪ Born in 1981 in Istanbul. She graduated from Marmara University Faculty of Communications and 
later acting school of the Arts Educational Schools of London. A national of both Turkey and the UK, 
she is actively taking part in film, TV, theatre, play translations, and dubbing. She won the Best Actress 
Award at the 2020 Istanbul Film Festival National Competition with Aşk, Büyü, vs. / Love, Spells, 
and All That; at Malatya, Antakya, Nurnberg film festivals and Sadri Alışık Awards with Çekmeceler / 
Drawers (2016), with which she was nominated at the SİYAD film critics’ awards.

TOLGA KARAÇELİK 
(Başkan President)

ECE DİZDAR
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SEYFİ TEOMAN İLK FİLM ÖDÜLÜ
SEYFİ TEOMAN DEBUT FILM PRIZE

   ▪ Sinema eğitimini, Marmara Üniversitesi’nde lisans, Bilgi Üniversitesi’nde 
yüksek lisans dereceleri ve New York Üniversitesi Tisch School of the Arts’tan 
aldığı Sinema Çalışmaları doktorasıyla tamamladı. Merve Kayan’la yazıp 
yönettiği Mavi Dalga (2013) uluslararası prömiyerini Berlin Film Festivali’nde 
yaptı; Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Film dahil üç ödül 
kazandı. Filmleri Rotterdam, Sheffield, AFI gibi pek çok festivalde gösterildi. 
2018’de Medienboard Berlin konuk sanatçı programına, ardından Berlin 
Senatosu Sanatçı Programı’na seçildi. Yazıp yönettiği yaratıcı belgesel Ah 
Gözel İstanbul (2020), prömiyerini prestijli film festivali Dokufest’te yaptı, 

ardından İstanbul Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülüne layık görüldü. Çeşitli üniversitelerde dersler 
verdi, farklı format ve uzunluklarda film ve video üretimine devam etti. 2021’de Gain platformu için 
Terapist isimli dizinin yönetmenliğini üstlendi. Halen yeni kurmaca filmi Uyku Kampı’nın hazırlıklarını 
Berlin ve İstanbul’da sürdürüyor.

   ▪ She has completed her education on film with receiving her BA from the Marmara University, MA 
from the Bilgi University, and PhD on Cinema Studies from the New York University Tisch School 
of the Arts. Written and directed together with Merve Kayan, The Blue Wave is their feature debut, 
which premiered at the Berlinale and won three awards at the Antalya Film Festival. Her films were 
screened at several film festivals including Rotterdam, Sheffield, and AFI. Zeynep was selected for 
the Medienboard Artist in Residence in Berlin in 2018 and Berlin Senate’s Artist Fellowship Program 
in 2019. Her feature-length creative documentary Ah Gözel Istanbul / Invisible to the Eye (2020) 
premiered at the prestigious Dokufest, and won the Istanbul Film Festival’s Best Documentary Award. 
She has worked as instructor at several universities, produced films and videos in various formats and 
lengths. She is directing the series Terapist for the Gain platform in 2021. Currently, she is working on 
her latest feature film project Uyku Kampı / Electric Sleep in Berlin and Istanbul.

   ▪ Bursa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, sinema eğitimini New York Üniversitesinde tamamladı. 
2011’de ilk uzun metrajlı filmi Bir Avuç Deniz’in senaryosunu yazdı ve yönetti. 
2019’da ikinci filmi Bilmemek’i yazdı, yönetti ve yapımcılığını üstlendi.

   ▪ Born in Bursa. After graduating from the İstanbul University Archaeology 
Department, she completed her film studies at the New York University. She 
wrote and directed her debut feature film Bir Avuç Deniz / A Handful of Sea 
in 2011, and wrote, directed, and produced her second feature film  

Bilmemek / Not Knowing in 2019.

ZEYNEP DADAK

LEYLA YILMAZ

   ▪ Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde lisans, Eleştiri ve Kültür 
Araştırmaları Programı’nda yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine sinema 
yazarı olarak başladı; 2001’de Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin kuruluşunda rol 
aldı. 2004’ten 2009’a kadar internet sitesi sinema.com’un editörleri arasında 
yer aldı. 2007’de yapımcılığa geçiş yaptı. Bugüne dek yapımcıları ya da ortak 
yapımcıları arasında olduğu Kız Kardeşler (2019), En Sevdiğim Kumaş (2018), 
Buğday (2017), Nefesim Kesilene Kadar (2015), Abluka (2015), Hayatboyu 
(2012), Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2010), Bahtı Kara (2009), İki Dil Bir Bavul 
(2008) ve Tatil Kitabı (2008) pek çok ulusal ve uluslararası festivale davet 

edilerek çok sayıda ödül kazandı. 2010’da Fransa merkezli uluslararası yapımcı ağı ACE’e, 2012’de 
uluslararası post-prodüksiyon atölyesi EP2C’ye seçildi. Yapımcı meslek birliği SEYAP’ın yönetim 
kurulunda yer almaktadır, aynı zamanda Avrupa Film Akademisi üyesidir.

   ▪ He received his BA in Business Administration and MA in Critical and Cultural Studies from 
Boğaziçi University. He started his career as a film critic, and he was one of the founders of Altyazı 
film magazine. He was one of the deputy editors of sinema.com from 2004 to 2009. He started to 
produce feature films in 2007. As of today, he has produced and co-produced internationally acclaimed 
titles including A Tale of Three Sisters (2019), My Favourite Fabric (2018), Grain (2017), Until I Lose 
My Breath (2015), Frenzy (2015), Lifelong (2012), Our Grand Despair (2010), Dark Cloud (2009), On the 
Way to School (2008), Summer Book (2008). In 2010, he was selected to the producers’ network ACE, 
and in 2012 he attended the post-production workshop EP2C. He is a board member of SEYAP (Film 
Producers’ Association of Turkey), and a member of European Film Academy.

   ▪ 1973’te doğdu. Yazardır. Antropoloji okudu. Hanene Ay Doğacak, Sarmaşık, 
Çöplük, Ağaçtaki Kız ve İyilik, kitaplarından bazıları. Yapıtları pek çok dile 
çevrildi, önemli edebiyat ödüllerine değer bulundu. İstanbul’da yaşıyor, 
hayatını yazarak sürdürüyor.

   ▪ Born in 1973. She is a writer. She studied anthropology. The books she 
has written include Hanene Ay Doğacak / The Future Looks Bright, Sarmaşık /  
Ivy, Çöplük / The Garbage Dump, Ağaçtaki Kız / The Girl in the Tree, İyilik. 
Her work was translated into numerous languages, and was awarded 

prestigious literary prizes. She lives in Istanbul, and writes as a living.

NADİR ÖPERLİ

ŞEBNEM İŞİGÜZEL
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ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
NATIONAL DOCUMENTARY COMPETITION

   ▪ Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde yönetmenlik eğitimi aldı. 
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi olarak sinemayla ilgili çeşitli 
platformlarda görev aldı, sinema dergisi ve sitelerde sinema yazıları yazdı. 
Son yıllarda kısa film alanında araştırmalar yapıyor, film müziği ve ses üzerine 
ders veriyor. Kısa belgesel İstanbul’u Dinlemek’in ardından ilk uzun metrajlı 
belgeseli Mimaroğlu’nu çekti ve 2020 İstanbul Film Festivali’nde Mansiyon 
kazandı. Halen yeni projeleri üzerinde çalışıyor.

   ▪ He studied directing at Dokuz Eylül University Film-TV Department. As 
a member of the Turkish Film Critics’ Society (SİYAD), he worked at several 

film-related platforms, wrote articles for film magazines, and websites. He has been researching short 
film recently and instructing film music and sound. After the short documentary İstanbul’u Dinlemek, 
he directed his debut feature-length documentary Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island which 
won a Special Mention in 2020 Istanbul Film Festival. He is currently working on his new projects.

   ▪ 1969’da doğdu. Berlin’de sinema ve yazarlık çalışmalarını sürdürüyor.  
Uzun süredir Türkiye ve Türkiye-Almanya estetik ve siyasal ilişkileri konusuna 
eğiliyor. İlk belgesel filmi Wir sitzen im Süden 2010’da DOK Film Festival 
Leipzig’de ulusal yarışma kapsamında ilk gösterimini yaptı ve 2011’de 
Grimme Ödülü’ne aday gösterildi. Son belgeseli Die Wächterin 2020’de aynı 
festivalde ulusal yarışma kapsamında ilk gösterimini yaptı ve Goethe-
Institut’un Belgesel Ödülü’nü kazandı. Nipkow, DEFA, Mercator ve Tarabya 
Kültür Akademisi’nin burslarını kazanmıştır.

   ▪ Born in 1969. She lives and works as a filmmaker and author in Berlin. 
For a long time, she has been concerned with Turkey and aesthetic and political issues regarding the 
German-Turkish relations. Her documentary cinema debut Wir sitzen im Süden premiered in 2010 at 
the national competition of the DOK Film Festival Leipzig and was nominated for the Grimme Award 
in 2011. Her most recent documentary, Die Wächterin / The Guardian also premiered in the national 
competition at the DOK Film Festival Leipzig in 2020 and was awarded the Documentary Film 
Prize of the Goethe-Institut. She has received grants from Nipkow, DEFA, Mercator, and the Tarabya 
Cultural Academy.

SERDAR 
KÖKÇEOĞLU

MARTINA 
PRIESSNER
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   ▪ 1987’de İstanbul’da doğdu. 2006’da Prag’da FAMU uluslararası 
programında bir yıllık görüntü yönetmenliği eğitimini tamamladı. 2011’de 
Columbia College Chicago sinema bölümünden mezun oldu. Kısa film, 
belgesel, fotoğrafçılık gibi çeşitli alanlarda çalıştı. 2019’da senaryosunu da 
yazdığı ilk uzun metrajlı filmi Bina Toronto Film Festivali’nde dünya 
prömiyerini yaptı; İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü ve Seyfi Teoman 
En İyi İlk Film Ödülü dahil dört ödül kazandı. 2019-2020 yıllarında yaratıcısı 
olduğu altı bölümden oluşan Saklı Dünyalar belgesel serisinin yönetmenliğini 
üstlendi. Kısa filmleri: Ejakülasyon (2002), Yara İzleri (2003), Sütun (2005), 

Fotoroman (2008), Moğolistan (2015).

   ▪ Born in 1987 in Istanbul. He completed a one-year education on cinematography in 2006 at the 
FAMU international program in Prague. He graduated from Columbia College Chicago with a BA 
in film in 2011. He worked in various fields such as short films, documentaries and photography. In 
2019, the first feature film he wrote and directed, Bina premiered at the Toronto Film Festival, and 
won the four awards at the Istanbul Film Festival including the Special Jury Prize and Seyfi Teoman 
Best Debut Film Award. In 2019-2020, he created and directed the documentary series Saklı Dünyalar 
/ Hidden Worlds, which consists of six episodes. His short films are Ejakülasyon / Ejaculation (2002), 
Yara İzleri / Scars (2003), Sütun / Column (2005), Fotoroman / Photonovel (2008), Moğolistan / 
Mongolia (2015).

ORÇUN BEHRAM
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ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
NATIONAL SHORT FILM COMPETITION

   ▪ 1982’de İstanbul’da doğdu. 2005’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nden mezun oldu. 2002’de başlayan sinema yazarlığı serüveninin ilk 
aşamasında Altyazı, Prömiyer, Film+, Bant ve Empire dergilerine katkıda 
bulundu. 2006’dan kapanışına dek Total Film dergisinin haber editörü olarak 
çalıştı. 2008’den kapanışına dek CNBC-e Dergi’nin editörlüğünü yürüttü. On 
beş yıldır çeşitli basılı yayınlara film eleştirmeni olarak katkıda bulunuyor. 
Milliyet Sanat, Altyazı ve Vogue dergilerine sinema yazıları yazıyor, altyazı 
çevirmenliği yapıyor. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve FIPRESCI üyesidir.

   ▪ Born in 1982 in Istanbul. She graduated from METU Sociology Department in 2005. She started 
to write on film in 2005, with published contributions in Altyazı, Prömiyer, Film+, Bant, and Empire 
magazines. Hshe was the news editor for Total Film magazine from 2008 until its closure. She has 
been contributing to several media as a film critic since 15 years. She has been writing on film for 
Milliyet Sanat, Altyazı, and Vogue magazines, and working as a subtitle translator. She is a member of 
the Turkish Film Critics’ Association (SİYAD), and FIPRESCI.

   ▪ 1992’de İstanbul’da doğdu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden 
mezundur. Sarajevo Talents ve Berlinale Talents oyunculuk stüdyolarına 
katıldı. Ben Bir Slogan Buldum:annem benim yanımda belgeselinin 
yönetmenleri arasında yer aldı. Çeşitli kısa ve uzun metrajlı sinema, dizi ve 
tiyatro projelerinde rol aldı. Yapımcılığını üstlendiği Büyük İstanbul Depresyonu 
kısa filmi Saraybosna Film Festivali ve 2020 İstanbul Film Festivali’yle birlikte 
Türkiye’deki önemli festivallerin seçkilerinde gösterildi, ödüller aldı. Dijital 
platformlarda Bartu Ben, Yarım Kalan Aşklar dizilerinde rol aldı; rol aldığı TV 
dizisi Sadakatsiz ve Kral Lear oyunu hâlâ sürüyor.

   ▪ Born in 1992 in Istanbul. She is a graduated of Kadir Has University Drama Department. She 
participated to the acting studios of Sarajevo Talents and Berlinale Talents. She co-directed the 
documentary Ben Bir Slogan Buldum:annem benim yanımda. She took part in several short and feature-
length films, TV films, and stage projects. The short Büyük İstanbul Depresyonu / The Great Istanbul 
Depression, which she co-produced was screened and awarded at several festivals including Sarajevo 
and 2020 Istanbul. She acted in the digital series Bartu Ben and Yarım Kalan Aşklar, she is currently 
acting in the ongoing TV series Sadakatsiz and the stage play King Lear.

SELİN GÜREL

NAZLI BULUM

   ▪ 1983’te Muş’ta doğdu. 2003’te foto muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 
İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okurken 
gazetecilik yapmaya devam etti. 2006’da Türkiye’nin en büyük bölgesel haber 
gazetesi Şark Haber’i kurdu. 2007-2009 arasında Star TV ve Kanal D’de haber 
muhabirliği yaptı. 2010-2011 yıllarında bisikletle Türkiye’yi dolaşarak belgesel 
fotoğraflar çekti ve bunları sergiledi. 2014’te TRT1’de 30 bölüm yayınlanan 
belgesel haber programı Yoldaki Haber’i hazırlayıp sundu. 2015’te Hayata 
Yolculuk kitabını yayınladı. 2017’de Afrika’nın 54 ülkesini bisikletle dolaşmak 
üzere yola çıktı ve Afrikalıların hayallerini konu alan Journey to Dreams adlı 54 

bölümlük bir belgesel serisinin çekimlerine başladı. 2019’da Sahra Çölü’nü geçmeye çalışan göçmenlerin 
hikâyesini anlatan Tenere belgeselini çekti. Tenere, Los Angeles Pan African Film Festivali’nde dünya 
prömiyerini, Avrupa prömiyerini En İyi Görüntü ödülünü aldığı Manchester Film Festivali’nde yaptı; 
İstanbul Film Festivali ve Ankara Film Festivallerinde izleyiciyle buluştu. Avrupa Belgesel Ağı (EDN) 
üyesidir; Afrika’da belgesel çalışmalarına devam etmektedir.

   ▪ Born in 1983 in Muş. He started working as a photojournalist in 2003. He continued working as 
journalist during his studies at the Istanbul University Department of Ancient Greek Language and 
Literature. In 2006, he established Turkey’s largest regional newspaper Şark Haber. Between 2007 
and 2009, he worked as a reporter for StarTV and KanalD. In 2010 and 2011, he toured Turkey 
on a bicycle taking documentary photographs and later exhibited them. In 2004, he produced and 
presented the 30-episode documentary roadshow Yoldaki Haber for TRT. In 2005, he published the 
book Hayata Yolculuk. In 2007, he started to tour 54 African countries on a bicycle and started to shoot 
his 54-episode documentary series Journey to Dreams. In 2019, he made the documentary film Tenere 
which told the story of Africans crossing the Sahara Desert. Tenere premiered at the Los Angeles Pan 
African Film Festival, and had its European premiered at the Manchester Film Festival, later was 
screened at the Istanbul and Ankara film festivals. He is a member of the European Documentary 
Network (EDN), and is currently continuing working on documentaries in Africa.

HASAN SÖYLEMEZ
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   ▪ 1986’da İzmir’de doğdu. 20’li yaşlarının başında reklam ajanslarında 
metin yazarı olarak çalıştıktan sonra sinema eğitimi almak için Prag Film 
Okulu’na gitti. 2016’da İstanbul’a döndükten sonra birçok ulusal ve 
uluslararası marka için reklam filmi yönetmenliği yaparken bir yandan kısa 
film ve senaryo çalışmalarına devam etti. 2019 yılında çektiği kısa filmi 
Ahtapot, dünyanın kısa filmlere ayrılmış en büyük festivali Clermont-Ferrand 
Kısa Film Festivali’nde açılışını yaptı ve uluslararası önemli festivallerin 
seçkisinde yer alarak birçok ödül kazandı. Türkiye prömiyerini 39. İstanbul 
Film Festivali’nde yapan film, mansiyona layık görüldü. Halen ilk uzun 

metrajlı film projesi üzerinde çalışıyor.

   ▪ Born in 1986 in İzmir. After working as copywriter at advertising agencies in his early twenties, 
he went to Prague to study film at the Prague Film School. After his return to Istanbul in 2016, he 
directed commercial film for numerous local and international brands while working on short films 
and film scripts. His 2019 short film Ahtapot / Octopus premiered at the largest specialised short film 
festival of the world, Clermont-Ferrand and won several awards at major festivals, including a Special 
Mention at the 39th Istanbul Film Festival where it had its Turkish premiere. He is currently working 
on his debut feature film project.

ENGİN ERDEN

ULUSLARARASI YARIŞMA

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 chairmen of İKSV and  
co-founder of the Istanbul Film Festival.

ÖDÜL KAZANANLAR
AWARD WINNERS

En İyi Film (Altın Lale) 
Best Film (Golden Tulip) 

MADELENA

Jüri Özel Ödülü Special 
Jury Prize (ex aequo) 
BEKÂRETİN SONU 

DEATH OF A VIRGIN, AND THE SIN OF NOT LIVING 
& 

NEMESIS

FIPRESCI Ödülü Prize 
FIPRESCI Prize 

BEKÂRETİN SONU 
DEATH OF A VIRGIN, AND THE SIN OF NOT LIVING
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SANSÜR
CENSOR

İNGİLTERE UK 

2021 | DCP | Renkli Colour | 84’ | İngilizce English

Yönetmen Director: Prano Bailey-Bond 

Senaryo Screenplay: Prano Bailey-Bond, Anthony Fletcher Görüntü Yön. DoP: Annika Summerson Kurgu Editing: 

Mark Towns Özgün Müzik Original Score: Emilie Levienaise-Farrouch Oyuncular Cast: Niamh Algar, Michael Smiley, 

Nicholas Burns, Vincent Franklin, Sophia La Porta, Adrian Schiller, Clare Holman, Andrew Havill, Felicity Montagu 

Yapımcı Producer: Helen Jones Yapım Production Co.: Silver Salt Films Dünya Hakları World Sales: Protagonist 

Pictures Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

2021 imagine (hollanda the netherlands) Gümüş Méliès Silver Méliès |  2021 palm springs Takip Edilecek 

Yönetmen Director to Watch

 ▪ Sansür kurulundan Enid, 1980’lerde her yanı 
saran slasher video filmlerinden aşırı sahneleri 
kesmekle sorumlu bir kurgucudur. Onay verdiği 
filmlerden birindeki yöntemle korkunç bir dizi 
cinayet işlendikten sonra Enid çok sarsılır. Ama asıl 
şoku, onay için gelen filmlerde kendi geçmişiyle 
ilintilendirdiği feci sahneler gördüğünde yaşar. 
Heavyhorror.com’da “gerçeküstü ve çarpıcı olduğu 
kadar tuhaf şekilde rahatsız edici” sözleriyle 
övülen, yenilikçi diliyle dikkat çeken Sansür, hem 
Sundance’te Geceyarısı bölümünde, hem de 
Berlin’de Panorama bölümünde gösterildi. Travma 
sonrası sorunları 1980’ler video estetiğinden 
ödün vermeden ekrana en iyi yansıtan filmlerden 
biri olan Sansür David Lynch, Harmony Korine, 
Quentin Tarantino ve Douglas Sirk hayranı Prano 
Bailey-Bond’un yönettiği ilk uzun metrajlı film.

 ▪ Outstanding with its innovative narration, the 
story of Censor follows Enid, a proud editor on 
the censor board responsible for cutting out the 
horrific gore out of videos in the slasher infested 
1980s. After a gruesome murder is committed 
in the exact same method depicted in a film she 
has passed, Enid is forced to delve into her own 
horrid past that seems to surface in submitted 
films. “Surreal and stunning, albeit oddly 
uncomfortable,” as described on heavyhorror.
com, Censor was screened at both Sundance and 
Berlin film festivals. One of the most elaborate 
depictions of trauma on screen with 1980s 
aesthetics, Censor is the first feature film of 
Prano Bailey-Bond, who admits her obsession 
with David Lynch, Harmony Korine, Quentin 
Tarantino, and later Douglas Sirk.

BEKÂRETİN SONU
DEATH OF A VIRGIN AND THE SIN OF NOT LIVING

LÜBNAN LEBANON 

2021 | DCP | Renkli Colour | 87’ | Arapça Arabic

Yönetmen Director: George Peter Barbari

Senaryo Screenplay: George Peter Barbari Görüntü Yön. DoP: Karim Ghorayeb Kurgu Editing: George Peter Barbari 

Özgün Müzik Original Score: Fadi Tabbal Oyuncular Cast: Etienne Assal, Adnan Khabbaz, Jean Paul Frangieh, Elias 

Saad, Feyrouz Abi Hassan, Souraya Baghdadi Yapımcı Producer: Christelle Younes, Reine Jihad Semaan, George Peter 

Barbari Yapım Production Co.: Bee on Set Productions Dünya Hakları World Sales: The Festival Agency

2021 istanbul Jüri Özel Ödülü, FIPRESCI Ödülü Special Jury Prize, FIPRESCI Prize

 ▪ Lübnan’ın kuzeyinde, bir seks işçisine giderek 
bakir hayatlarını “sonlandırmaya” niyetli dört 
delikanlı... Yolda gerginliklerini gidermek için 
şakalar, laf atmalar ve atışmalar sürüp gidiyor. 
Ekrana yansıyan her karakterin iç sesi bize 
hayattaki derdinin ne olduğunu, özlemlerini, 
korkularını ve yıllar sonra kendini nerelerde 
bulacağını anlatıyor. Dünyanın birçok yerinde hâlâ 
değer bulan bir büyüme ve “erkeklik” ritüelini 
şiirsel bir yolla ele alan film, bir yandan da hayatın 
geçiciliğini, kırılganlığını ve bazen de saçma 
anlarla dolu olduğunu bize hatırlatıyor. 15 yaşındaki 
kendi deneyiminden esinlenen George Peter 
Barbari’nin yönettiği bu ilk uzun metrajlı filmi, 
dünya prömiyerini 2021 Berlin Film Festivali’nde 
Panorama bölümünde yaptı.

 ▪ Four teenagers on their way to a sex worker in 
order to end their “virgin lives” in the north of 
Lebanon... Crude jokes, insulting remarks, quips 
to ease the tension. But then, the inner voice of 
each character on the screen reveals their stance 
in life, longings, inner fears, and eventually 
where they will end up years later. A poetic take 
on a ritual of coming-of-age and “manhood” 
that is still revered in many places in the world, 
the film nevertheless reminds us the transient 
quality and frailty of life, and occasional moments 
of absurdity. Inspired from his own experience 
when he was 15-years-old, George Peter Barbari’s 
directorial debut premiered within the Panorama 
section of the 2021 Berlin Film Festival.
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NEMESIS

İSVİÇRE SWITZERLAND 

2020 | DCP | Renkli Colour | 131’ | İngilizce, Almanca English, German

Yönetmen Director: Thomas Imbach

Senaryo Screenplay: Thomas Imbach Görüntü Yön. DoP: Thomas Imbach Kurgu Editing: Thomas Imbach, David 

Charap Özgün Müzik Original Score: Lukas Langenegger, KALI Trio Yapımcı Producer: Thomas Imbach, Andrea 

Staka, Flora Grolitsch Yapım Production Co.: Okofilm Productions, Bachim Film Dünya Hakları World Sales: Okofilm 

Productions

2021 istanbul Jüri Özel Ödülü Special Jury Prize |  2020 ıdfa En İyi Görüntü Best Cinematography 

2020 zürih zurıch En İyi Belgesel Best Documentary

 ▪ Yönetmen Thomas Imbach, yedi yıl boyunca 
kendi evinin penceresinden, Zürih Aussersihl 
garının “mimari vandalizm” dediği yıkım sürecini 
kayda aldı. Zürih’te 1897’de kurulan Aussersihl 
Yük Treni Garı, yerine Kanton Emniyet ve Adalet 
Merkezi yapılmak üzere inşasından 125 yıl sonra 
yıkılmaya başlandı. Uluslararası devinimin hiç 
eksik olmadığı bu emektar yapı yıkılacak, yerine 
de ülkeden sınırdışı edilecek bireylerin tutulacağı 
bir hapishane inşa edilecekti. Imbach, evinin 
penceresinden yıkımdan inşaata tüm süreci 
ve durmayan devinimi çoğu zaman plansız ve 
rastgele gözlemledi; göçmenlerden bir tilkiye kadar 
merceğine takılanları da sürecin parçası olarak 
filmine dahil etti. Nemesis, 35mm filme çekilmenin 
getirdiği eşsiz sinema hissini de içeren, kurmacayla 
deneysel belgesel arasındaki noktada dengeyi 
yakalıyor.

 ▪ Shot entirely from his window, filmmaker 
Thomas Imbach has observed the demolition 
of Zurich’s distinctive railroad freight station 
Aussersihl and the construction site for over seven 
years––a process he calls an “act of architectural 
vandalism.” The Aussersihl station was built in 
1897, but 125 years later, a new Justice and Police 
Centre is planned to rise in its place, designed to 
accommodate people awaiting deportation. Mostly 
randomly and instinctively, and occasionally in a 
planned manner, Imbach observed the seven-
year process and restless movement from his 
window to the demolition, the construction, 
and a fox, along with testimonies of newly 
arrived immigrants. Nemesis is shot on 35 mm 
and stylistically moves between fiction and an 
experimental form of documentary.

KOD ADI: NAGAZAKİ
KODENAVN: NAGASAKI
CODE NAME: NAGASAKI

NORVEÇ NORWAY 

2021 | DCP | Renkli & Siyah-Beyaz Colour, B&W | 70’ | Norveççe, İngilizce, Japonca Norwegian, English, Japanese

Yönetmen Director: Fredrik S. Hana

Görüntü Yön. DoP: Christer Breisnes Runde Kurgu Editing: Fredrik S. Hana Özgün Müzik Original Score: Anders Hana 

Katılanlar With: Marius K. Lunde, Fredrik S. Hana, Uma Feed Tjelta Yapımcı Producer: Torstein Grude, Gunhild Oddsen 

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

2021 slamdance Jüri Büyük Ödül – Belgesel Grand Jury Winner– Documentary

 ▪ Kod Adı: Nagazaki dünyanın bir ucundaki 
annesini bulmaya çalışan bir adamın hikâyesini 
anlatıyor, ama olabilecek en oyuncaklı ve sinemasal 
şekilde. Yirmi yedi yıl önce kendisini ve ailesini 
terk edip Norveç’ten memleketi Japonya’ya dönen 
annesinin peşine düşen Marius Lunde, çocukluk 
arkadaşı yönetmen Fredrik S. Hana ile birlikte bu 
yolculuğu benzersiz bir film fırsatına dönüştürüyor 
ve yolculuğunun her adımını farklı bir film 
türüne öykünerek anlatıyor. Çocukluğundan beri 
haber alamadığı annesini bulmak gibi duygusal 
yoğunluğu son derece yüksek bir hedefi, samuray 
filmi, kara film, korku filmi, canlandırma sineması 
gibi tarzlarla deneyimleyen film, tür sinemasına 
bir aşk mektubu gibi de görülebilir. Belgesel 
sinemanın ana meselesi olan gerçek ile kurmaca 
arasındaki sınırı ustaca zorlayan Kod Adı: Nagazaki, 
gerçeğin göreceliği üzerine büyüleyici bir yolculuk.

 ▪ Code Name: Nagasaki tells the story of a man 
trying to find his mother who is on the other side 
of the world, but in a fashion that is most playful 
and cinematic. On a quest to find his mother who 
left him and his family in Norway to return to 
Japan twenty-seven years ago, Marius Lunde and 
his childhood friend, filmmaker Fredrik S. Hana 
embark on a journey and turn it into a unique 
filmmaking opportunity, telling each chapter of 
the journey through re-enactments of a different 
movie genre. The film also functions as a love 
letter to genre cinema, as it combines the cathartic 
experience of searching an estranged mother 
with genres like film-noir, horror, animation, and 
Samurai epic. Codename: Nagasaki skillfully blurs 
the boundary between reality and fiction, offering 
a captivating journey on the relativity of truth.
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ŞUBAT
FEBRUARY

BULGARİSTAN, FRANSA BULGARIA, FRANCE 

2020 | DCP | Renkli Colour | 125’ | Bulgarca Bulgarian 

Yönetmen Director: Kamen Kalev 

Senaryo Screenplay: Kamen Kalev Görüntü Yön. DoP: Ivan Chertov Kurgu Editing: Kamen Kalev Özgün Müzik Original 

Score: Petar Dundakov Oyuncular Cast: Lachezar Dimitrov, Kolyo Dobrev, Ivan Nalbantov, Christo Dimitrov, Milko 

Lazarov, Alexia Georgieva, Nencho Kostov Yapımcı Producer: Filip Todorov, Kamen Kalev Yapım Production Co.: 

Waterfront, Koro Films Dünya Hakları World Sales: Memento Films International

 ▪ Cannes 2020 etiketini taşıyan Şubat, yönetmen 
Kamen Kalev’in tarifiyle “sıradışı bir adamın 
sıradışı bir portresi”ni çiziyor. Kamen Kalev, 
ilişkilerde çatışmaları ele aldığı Saadet Aksoy’lu 
Şark Oyunları ve Ada’nın ardından, üçüncü filminde 
içine kapalı olduğu kadar karmaşık karakteriyle 
kendisini çok etkileyen büyükbabasının mütevazı 
hayatını anlatıyor. Film, büyükbaba Petar’ın 8, 
18 ve 82 yaşlarındaki günlerini izliyor: Çocukken 
köyde, evlendikten sonra deniz üssünde zorunlu 
askerliğini yaparken ve son olarak da Türkiye 
sınırında ücra bir köyde tek başına, etrafı insanlar 
yerine doğayla çevriliyken. 16mm filme çekilmenin 
getirdiği benzersiz görselliğiyle Şubat aile 
geleneklerinin vurgulandığı müthiş bir atmosfer 
yaratıyor ve Kamen Kalev’in Bulgaristan’ın en yetkin 
genç sinemacılarından biri olduğunu teyit ediyor.

 ▪ Carrying the Cannes 2020 label, February is an 
unconventional portrait of what director Kamen 
Kalev describes as an unconventional figure: 
his grandfather Petar, a reserved but complex 
man. Shot on 16mm, Kalev’s third feature that 
follows Eastern Plays and The Island where he 
tackles relationship mechanics examines the life 
of a man at eight, eighteen and eighty-two years 
old: in his village as a child, his military service 
after his marriage; and the isolated place in the 
country where he prefers the wild nature over 
humans. Emphasising an atmosphere empowered 
by striking 16mm cinematography, February 
confirms Kamen Kalev as one of Bulgaria’s most 
proficient filmmakers.

MADALENA

BREZİLYA BRAZIL 

2021 | DCP | Renkli Colour | 85’ | Portekizce Portuguese 

Yönetmen Director: Madiano Marcheti

Senaryo Screenplay: Madiano Marcheti, Thiago Gallego, Thiago Coelho, Thiago Ortman Görüntü Yön. DoP: Guilherme 

Tostes, Tiago Rios Kurgu Editing: Lia Kulakauskas Özgün Müzik Original Score: Junior Marcheti Oyuncular Cast: 

Natália Mazarim, Rafael de Bona, Pamella Yule Yapımcı Producer: Marcos Pieri, Clélia Bessa, Joel Pizzini, Sérgio 

Pedrosa, Beatriz Martins Yapım Production Co.: Raccord Produçoes, PóloFilme, Viralata TV, Terceira Margem Dünya 

Hakları World Sales: Wide

2021 istanbul Altın Lale En İyi Film Golden Tulip Best Film |  2021 lima En İyi İlk Film Best First Film 

2021 guanajuato Jüri Özel Ödülü Special Jury Prize

 ▪ Madalena, filme adını veren trans kadın 
Madalena’nın beyaz kıyafetlere bürünmüş 
cesedinin tarlada bulunmasıyla başlıyor. Birbirini 
tanımayan ama bir şekilde Madalena’yla ilgisi 
olan üç kişiyi izliyoruz sonrasında: Bar kapısında 
güvenliği sağlayan Luziane borç içinde, zar 
zor yaşamını sürdürüyor; tarlaların sahibi 
zengin Cristiano babasına kendini kanıtlamak 
için çabalıyor; Bianca, arkadaşlarıyla birlikte 
Madalena’dan kalanları paylaşıyor. Kısa filmleriyle 
birçok ödül kazanan Brezilyalı yönetmen 
Marcheti’nin de doğup büyüdüğü, ülkenin 
batısında, çok az tanınan bir bölgede çekilen 
Madalena, bir yandan çığrından çıkan dünyamıza 
bir yandan da trans birey cinayetlerinde başı çeken 
Brezilya’ya eleştirel bir bakış atıyor.

 ▪ Madalena opens with the image of the dead 
body of the titular trans woman Madalena, 
discovered lying in a soy field, dressed in white. 
Afterwards, we observe three people who are not 
connected with each other but related somehow 
to Madalena: Luziane, a club hostess survives by 
the skin of her teeth; wealthy Cristiano tries to 
prove himself to his demanding father, the owner 
of soy fields; Bianca and her girlfriends divide 
Madalena’s personal belongings among them. Set 
in the rarely filmed agrarian western Brazil, where 
director Marcheti was born, Madalena critically 
observes our hinged-off world and Brazil, which 
has the highest rate of murder of trans people in 
the world.



4342

u
lu

sl
ar

ar
as

ı 
ya

rı
şm

a 
ın

te
r

n
at

ıo
n

al
 c

om
pe

tı
tı

on

İNSAN FAKTÖRÜ
HUMAN FACTORS

ALMANYA, İTALYA, DANİMARKA GERMANY, ITALY, DENMARK 

2021 | DCP | Renkli Colour | 102’ | Fransızca, Flamanca, Almanca French, Dutch, German

Yönetmen Director: Ronny Trocker

Senaryo Screenplay: Ronny Trocker Görüntü Yön. DoP: Klemens Hufnagl Kurgu Editing: Julia Drack Oyuncular Cast: 

Sabine Timoteo, Mark Waschke, Jule Hermann, Wanja Valentin Kube, Daniel Séjourné, Hannes Perkmann Yapımcı 

Producer: Susanne Mann, Paul Zischler, Martin Rehbock Yapım Production Co.: zischlermann filmproduktion Dünya 

Hakları World Sales: Heretic

 ▪ İnsan Faktörü, yer yer Haneke’nin aileye bakışını 
anımsatan, değişken anlatısı ve bakış açılarıyla 
huzursuzluk hissini gitgide yükselten bir dram. 
Film, işleri yüzünden bunalan ve araları bozulan 
Jan ile Nina’nın haftasonunu çocuklarıyla birlikte 
yazlıkta geçirmeye karar verişleriyle başlıyor. 
Eve birinin girdiğinin anlaşılmasıyla aile fertleri 
önce birbirilerine kenetleniyor, ama sonrasında 
anlattıklarının birbirini tutmadığı anlaşılıyor. 
Yönetmen Ronny Trocker, aile içindeki rollerin, 
beklentilerin ve bakış açılarının zaman içinde 
değişmesinden yola çıkıyor ve çocuklarının onu 
şimdi nasıl algıladıklarını sorgulayarak filmin 
kaygan zeminini güven, gerçeklik ve algıların 
oynaklığına yerleştiriyor: “Toplumun bu yeni medya 
çağından nasıl etkilendiğini, bunun aile denen 
mikro-evrene etkisinin ne olduğunu yansıtmak 
istedim.” 
 
Bu film, German Films’in değerli katkılarıyla 
gösterilmektedir.

 ▪ Human Factors is told through narrative loops 
and shifting perspectives, reminiscent of Haneke’s 
depiction of family, while gradually increasing 
a sense of unease. The film follows Jan, Nina 
and their two kids, when they decide to spend a 
family weekend at their coastal summer house. 
A mysterious home invasion sets everything off 
balance. Though at first the aftermath brings the 
family closer, but later, their accounts of what 
took place doesn’t add up. Director Ronny Trocker 
explains the origins of the film as the changing of 
roles, perspectives, and expectations within this 
convention that is the family, how his children 
perceive him now. Building the film upon shifting 
notions of trust, truth, and perception, Trocker 
says. “I wanted to reflect on how our society 
is influenced by our new media era. How this 
impacts the microcosm that is a family.” 
 
This film is screened with the generous support of 
German Films.
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CRYPTOZOO

ABD USA 

2021 | DCP | Renkli Colour | 95’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Dash Shaw

Senaryo Screenplay: Dash Shaw Kurgu Editing: Lance Edmands, Alex Abrahams Özgün Müzik Original Score: John 

Carroll Kirby Canlandırma Animation: Emily Wolver Ses Sanatçıları Voice Artists: Lake Bell, Michael Cera, Angeliki 

Papoulia, Alex Karpovsky, Zoe Kazan, Louisa Krause Yapımcı Producer: Kyle Martin, Jane Samborski, Bill Way, Tyler 

Davidson Yapım Production Co.: Electric Chinoland, Fit Via Vi, Low Spark Dünya Hakları World Sales: The Match 

Factory Türkiye Hakları Turkish Rights: MUBI

2021 sundance NEXT Yenilikçilik Ödülü Innovator Award |  2021 berlin Mansiyon–Generation 14+ Special 

Mention–Generation 14+

 ▪ Seyircisini fantastik yaratıklarla dolu bir hayvanat 
bahçesinde saykedelik bir yolculuğa çıkaran 
Cryptozoo, politik sularda yüzerken benzersiz bir 
görselliğe sahip. Mitolojiden aşina olduğumuz 
masalsı yaratıkları kurtarıldıktan sonra bir arada 
tutan Cryptozoo adında bir sığınma bahçesi 
çalışanı olan Lauren Gray, Baku adında rüyaları 
yiyen bir yaratığı yakalamaya çalışırken tüm bu 
yaratıkları gizli tutmanın mantıklı olup olmadığını 
sorgulamaya başlıyor. Çizgi-romancı genç yönetmen 
Dash Shaw’un şahane komedisi My Entire High 
School Sinking into Sea’den (2016) sonra çektiği 
bu ikinci filmi, rüyalardan ve yalnızca ellerimizle 
çizerek görselleştirebildiğimiz hayali varlıklardan 
esinleniyor. Fiziksel olarak üretilen çizimleri 
bilgisayara aktararak çeşitli canlandırma teknikleri 
kullanan filmin yapım süreci beş yıla yayılmış.

 ▪ Taking its audience on a psychedelic journey 
through a zoo full of magical creatures, Cryptozoo 
is uniquely funny, visually stunning, and politically 
charged. The film takes place in a zoo called 
“Cryptozoo,” which rescues and gives refuge to 
fantastical creatures. Lauren Gray, one of the 
employees of the zoo, goes on a mission to track 
down Baku, a dream devouring chimera and 
starts questioning if it makes sense to keep these 
creatures hidden. This is comic book artist and 
director Dash Shaw’s second film following the 
brilliant comedy My Entire High School Sinking 
into Sea (2016), and is inspired by dreams and 
imaginary beings that can only be depicted through 
drawing. The film uses a collaged process of 
animation techniques, turning physical drawings to 
digital. The production process spanned five years.
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ULBOLSYN

KAZAKİSTAN, FRANSA KAZAKHSTAN, FRANCE

2020 | DCP | Renkli Colour | 71’ | Kazakça, Rusça Kazakh, Russian

Yönetmen Director: Adilkhan Yerzhanov

Senaryo Screenplay: Adilkhan Yerzhanov Özgün Yapıt Original Work: Adilkhan Yerzhanov Görüntü Yön. DoP: Azamat 

Dulatov Kurgu Editing: Adilkhan Yerzhanov Özgün Müzik Original Score: Alua Orentai Oyuncular Cast: Assel 

Sadvakassova, Dinara Sagi, Yerbolat Alkozha, Berik Aitzhanov, Daniyar Alshinov, Sanjar Madi Yapımcı Producer: Serik 

Abishev, Assel Sadvakassova, Olga Khlasheva Yapım Production Co.: Sunny Production, Short Brothers, Arizona 

Productions Dünya Hakları World Sales: Arizona Films

2020 tallinn NETPAC Ödülü Prize

▪ Ulbolsyn, adını adaletin peşindeki dirayetli genç 
başkahramanından alıyor. Karataş köyünde liseye 
devam eden 16 yaşındaki kız kardeşi Azhar’ı 
görmeye giden Ulbolsyn, kardeşinin kaçırılıp 
alıkonduğunu öğrenir. Azhar, köylülerin Doktor 
dediği sözde bir şifacıya “tokal”, yani kuma olarak 
söz verilmiştir. Büyük şehirden gelen Ulbolsyn’in 
kardeşini kurtarma mücadelesi, kadınların ikinci 
sınıf görüldüğü bu acımasız ataerkil düzene karşı 
bir savaşa dönüşür. “Kadınlar bana her alanda 
erkeklerden daha kuvvetli gibi gelmiştir hep —ister 
ahlakta, ister duygular söz konusu olsun. Bu filmde 
güçlü bir kadın başkahraman yaratmaktan çok 
memnun oldum. Bence hem Ulbolsyn hem de onu 
canlandıran oyuncu Assel Sadvakassova’nın ortak 
bir özleri var ve o öz her ikisinin de güçlü kadınlar 
olmaları.” Assel Sadvakassova, aynı zamanda 
filmin ana yapımcısı.

▪ Ulbolsyn takes its title from its protagonist––the 
strong-willed and determined Ulbolsyn. When she 
visits her 16-year-old sister Azhar in the Karataş 
village where she studies, Ulbolsyn discovers that 
the girl was kidnapped by the local healer, a highly 
respected person called Doctor in the village, who 
claims that Azhar is promised to him as “tokal,” 
the younger wife. But Ulbolsyn decisively enters 
the struggle to save her sister and engages in a 
fi ght with the patriarchal world of Karatas. “It 
always seemed to me that women are stronger 
than men in everything – in morality, in feelings. 
And it was a pleasure for me to create a strong 
heroine in this fi lm. I think that Ulbolsyn and 
Assel Sadvakassova, who plays her, are united by 
a certain inner core, they are both strong women,” 
says Yerzhanov. Assel Sadvakassova is also the 
producer of the fi lm.

DİRLİK DÜZENLİK
IT’S ALL ABOUT PEACE AND HARMONY

TÜRKİYE TURKEY

2020 | DCP | Renkli Colour | 97’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Nesimi Yetik

Senaryo Screenplay: Betül Esener, Nesimi Yetik Görüntü Yön. DoP: Vedat Özdemir Kurgu Editing: Betül Esener 

Oyuncular Cast: Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy, Betül Esener Yapımcı Producer: Betül Esener Yapım Production Co.:

Özminimalist Film Dünya Hakları World Sales: Özminimalist Film

2021 istanbul En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (Asiye Dinçsoy) | 2020 antalya Cahide Sonku Ödülü Prize (Dudu 

Yetik, Asiye Dinçsoy, Betül Esener)

▪ Dirlik Düzenlik üç kadından oluşan bir ailenin 
hikâyesini anlatır. Bu üç kadın sevgi ve nefret 
arasında sürekli gidip gelen bir ilişki yaşamaktadır. 
Dudu ile Vildan’ın bir tarafta, Hicran’ın başka 
bir tarafta sürdürdüğü; güzellik-çirkinlik, 
evlilik-bekârlık, para-parasızlık, sağlık-hastalık 
cephelerindeki bu savaş, anne Dudu’ya gelen evlilik 
teklifiyle artık kazananın ve kaybedenin olmadığı bir 
noktaya gelir.

▪ It’s All About Peace and Harmony tells the story 
of a family composed of three women. These 
three women have a relation going back and forth 
between love and hate. Winners of this war fought 
by Dudu and Vildan in one front and by Hicran 
in another, change every instant. Continuing in 
the fronts of beauty-ugliness, marriage-celibacy, 
money-no money, health-sickness this war 
reaches such a frontline that there are no winners 
or losers. This frontline is where the mother, 
Dudu, gets a marriage proposal.
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TÜRKİYE SİNEMASI 2020-2021

CINEMA OF TURKEY 2020-2021

Türkiye’den son dönem yapımlar bu bölümde Ulusal Yarışma, 
Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları 
altında yer alıyor. En İyi İlk Film Ödülü Seyfi Teoman anısına 
veriliyor.

This section showcases recent film productions from 
Turkey in the National Competition, National Documentary 
Competition, National Short Film Competition subsections. 
The Best Debut Film Prize will be given in memory of  
Seyfi Teoman.
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ÖRÜMCEK VE KIZ
DAS MÄDCHEN UND DIE SPINNE
THE GIRL AND THE SPIDER

İSVİÇRE 

2021 | DCP | Renkli Colour | 98’ | Almanca German

Yönetmen Director: Ramon Zürcher, Silvan Zürcher

Senaryo Screenplay: Ramon Zürcher, Silvan Zürcher Görüntü Yön. DoP: Alexander Hasskerl Kurgu Editing: Ramon 

Zürcher, Katharina Bhend Özgün Müzik Original Score: Philipp Moll Oyuncular Cast: Henriette Confurius, Liliane 

Amuat, Ursina Lardi, Flurin Giger, André M. Hennicke, Ivan Georgiev, Dagna Litzenberger Vinet, Birte Schnöink 

Yapımcı Producer: Aline Schmid, Adrian Blaser Yapım Production Co.: Beauvoir Films Dünya Hakları World Sales: 

Cercamon Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

2021 berlin En İyi Yönetmen–Karşılaşmalar, FIPRESCI Ödülü–Karşılaşmalar Best Director – Encounters, FIPRESCI 

Prize–Encounters

 ▪ Lisa evden taşınırken Mara geride kalacak. İki 
gün, bir gece boyunca koliler hazırlanıyor, duvarlar 
boyanıyor, aradaki uçurumlar derinleşiyor, özlemler 
büyüyor, duygusal bir fırtına başlıyor––trajikomik 
bir taşınma felaketi, değişim ve geçicilik, ayrılık 
acısı ve yakınlık ihtiyacı hakkında şiirsel bir şarkı 
gibi. İkiz yönetmen kardeşler Ramon ve Silvan 
Zürcher’in birlikteliğe dair üçlemelerinin ikinci 
filmi Örümcek ve Kız’ın karakterleri yönetmenlerin 
tarifiyle “arzularının yönlendirmesiyle kırılgan bir 
evrende geziniyorlar; şefkat ve samimiyet kadar 
incinmeye de açıklar.”

 ▪ Lisa is moving out. Mara is left behind. As 
boxes are shifted, walls painted and cupboards 
built over the course of two days and one night, 
abysses begin to open up, yearnings fill the room 
and an emotional rollercoaster is set in motion. 
A tragicomic catastrophe film about moving. 
A poetic ballad about change and transience. 
The Girl and the Spider is the second instalment 
of a trilogy about human togetherness by twin 
brothers Ramon and Silvan Zürcher, within which 
as they put it “the characters wander through a 
fragile cosmos as if driven by their desires, in 
which harm can be inflicted just as quickly as 
affection or intimacy can be shown.”

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



ÖDÜL KAZANANLAR
AWARD WINNERS

En İyi Film (Altın Lale) 
Best Film (Golden Tulip) 

BENİ SEVENLER LİSTESİ 
THE LIST OF THOSE WHO LOVE ME

Jüri Özel Ödülü (Onat Kutlar anısına) 
Special Jury Prize (in memory of Onat Kutlar) 

SEN BEN LENİN 
YOU ME LENIN

En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü 
Best Director, Best Screenplay, FIPRESCI Prize 

ÇATLAK 
FRACTURED

En İyi Görüntü Yönetmeni, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü 
Best Cinematography, Seyfi  Teoman Best Debut Film Prize 

SARDUNYA 
GERANIUM

En İyi Kurgu 
Best Editing 
CEMİL ŞOV 

THE CEMIL SHOW

En İyi Müzik 
Best Music 

AV 
AV: THE HUNT

En İyi Erkek Oyuncu 
Best Actor 

HALİL BABÜR 
(Beni Sevenler Listesi | The List of Those Who Love Me)
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AV
AV: THE HUNT

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 87’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Emre Akay

Senaryo Screenplay: Emre Akay, Deniz Cuylan Görüntü Yön. DoP: Barış Özbiçer Kurgu Editing: Taner Sarf, Emre Akay 

Özgün Müzik Original Score: Deniz Cuylan, Brian Bender Oyuncular Cast: Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar, Baki 

Rıdvan Kaymaz, Yağız Can Konyalı, Yılmaz Adam Bayraktar Yapımcı Producer: Emre Akay, Tolga Topçu, Diloy Gülün 

Yapım Production Co.: JaguarProjects, Darlingo Pictures Dünya Hakları World Sales: WTFilms

2021 istanbul En İyi Özgün Müzik Best Original Music |  2020 birmingham cine excess En İyi Film Best Film

 ▪ Polis memuru Sedat, genç bir çiftin oturduğu, 
terkedilmiş bir apartman dairesini basar. Çıkan 
arbedede çiftlerden Fırat ölür, Ayşe kaçar. Ayşe, 
ailesinin çiftlik evinden para ve araba çalıp, bir 
daha dönmemek üzere yola düşer. Fakat peşinde 
Sedat ile yanına aldığı üç adam vardır. Belirsiz bir 
Anadolu kentinin kenar mahallesinde başlayan Av, 
giderek ıssızlaşan vahşi doğaya uzanır. Sert tarzı, 
sade anlatımı ve hızlı temposuyla Av, erkek-egemen 
toplumda hayatta kalma mücadelesi veren genç 
bir kadının şiddet girdabına çekilmesini anlatan, 
gerçekçi bir gerilim filmidir.

 ▪ Police officer Sedat raids a derelict apartment 
squatted by a young couple. The man is killed, the 
young woman, Ayşe, escapes. When her friends 
and relatives offer no help, Ayşe is forced to steal 
cash and a car from her father and flee town like 
an outlaw. The chase goes deeper into the wild. 
Along with three men he has recruited, Sedat is 
pursuing her, out to kill in the name of honour. 
Taking off from the suburbs of Anatolia, Av: The 
Hunt continues reaching breath-taking natural 
landscapes, and recounts how a young woman 
is pulled into spiral of violence while trying to 
escape the patriarchal society she lives in.

En İyi Kadın Oyuncu (ex aequo) 
Best Actress 

İLAYDA ELİF ELHİH 
(Sardunya | Geranium)

&
ASİYE DİNÇSOY 

(Dirlik Düzenlik | It’s All About Peace and Harmony)

En İyi Belgesel 
Best Documentary 

ANİMA

Mansiyon–Belgesel (ex aequo) 
Special Mention–Documentary 

NOSEMA 
& 

RÜZGÂR TAYI 
WIND HORSE

En İyi Kısa Film 
Best Short Film 

SUÇLULAR 
THE CRIMINALS

Mansiyon–Kısa 
Special Mention–Short 
SÜRGÜNDE BİR YIL 

A YEAR IN EXILE
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9,75

TÜRKİYE TURKEY

2020 | DCP | Renkli Colour | 117’ | Türkçe, Kürtçe Turkish, Kurdish

Yönetmen Director: Uluç Bayraktar

Senaryo Screenplay: Damla Serim, Uluç Bayraktar Özgün Yapıt Original Work: Mehmet Eroğlu Görüntü Yön. DoP:

Soykut Turan Kurgu Editing: Serdar Çakular Özgün Müzik Original Score: Avi Medina Oyuncular Cast: Nejat İşler, 

Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar, Eylül Dursun, Yusuf Mirza Zarg, İsmail Mirhat Zarg, Ercan Kesal, 

Şebnem Bozoklu Yapımcı Producer: Uluç Bayraktar Dünya Hakları World Sales: Uluç Bayraktar

2021 dhaka En İyi Erkek Oyuncu Best Actor (Nejat İşler) | 2021 snowdance En İyi Film, En İyi Senaryo Best Film, 

Best Script

▪ Mehmet Eroğlu’nun 9,75 Santimetrekare
romanından uyarlanan 9,75, geçmişi Kemalettin 
Tuğcu kitaplarına benzeyen yazar Ahmet’in 
Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında kalmış 
hikâyesini anlatır. 2013 yılında beyin tümörü 
olduğunu öğrenen Ahmet, hayatının aşkı Serap’la 
tanışır. Bir yandan, doksanlı yıllarda askerlik yaptığı 
sırada, Gabar dağlarının eteklerinde tanıştığı 
Zinar’ın hikâyesini hatırlamaya çalışmaktadır. 
Ameliyata girmeden romanını bitirmeye çalışan 
Ahmet’i aşkı, geçmişi ve yazma isteği bir türlü 
rahat bırakmaz. Aşk, ölüm ve geçmişinin kesiştiği 
bir çıkmazda, sonunda en büyük korkusuyla 
yüzleşecektir.

▪ Adapted from Mehmet Eroğlu’s novel, 9,75 tells 
the tale of Ahmet, a writer stuck between the East 
and the West of Turkey, whose tragic life story is 
akin to those in the books by Kemalettin Tuğcu. 
In 2013, after being informed that he has a brain 
tumour, Ahmet meets the love of his life, Serap, 
while on the other hand, he tries to bring back 
the recollections of his time with Zinar, whom he 
had met in the 1990s during his military service 
in southeastern Turkey. Focused on completing 
the novel he’s been working on before his surgery, 
Ahmet is nevertheless haunted by his love, his 
past, and the relentless will to write. He will 
eventually have to confront his biggest fear at a 
dark impasse where love, death, and his painful 
past intersect.

SARDUNYA
GERANIUM

TÜRKİYE TURKEY

2021 | DCP | Renkli Colour | 83’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Çağıl Bocut

Senaryo Screenplay: Çağıl Bocut Görüntü Yön. DoP: Orçun Özkılınç Kurgu Editing: Mesut Ulutaş Özgün Müzik

Original Score: Ozan Türkyılmaz Oyuncular Cast: İlayda Elif Elhih, Ali Seçkiner Alıcı, Evren Duyal, Zeyno Eracar, Tansu 

Biçer, Ahsen Eroğlu Yapımcı Producer: Çağlar Bocut, Aslı Erdem Ortak Yapımcı Producer: Susanne Mann Yapım

Production Co.: Kolor Dünya Hakları World Sales: Kolor

2021 istanbul En İyi Kadın Oyuncu (İlayda Elif Elhih), En İyi Görüntü Yönetmeni, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü 

Best Actress, Best DoP, Seyfi Teoman Best Debut Film Prize | 2021 ankara En İyi İlk Film Best First Film

▪ On dokuz yaşındaki Defne, üniversite sınavına 
haftalar kala, babasının beyin kanaması geçirdiği 
haberini alır ve memleketi Urla’ya dönmek zorunda 
kalır. Babasının iyileşme süreci, her ikisine de 
hasarlı ilişkilerini düzeltme fırsatı sunar. Yavaş 
yavaş bir aile dramının içine çekilen Defne, hasta 
halasının intiharına tanık olur. İçindeki adalet 
kavramını sorgularken vicdanı ve özgürlüğü 
arasında bir tercih yapması gerekir.

▪ Just before her fi nal exams, 19-year-old Defne 
has to return to her hometown after her father 
suff ers a stroke. His rehabilitation sessions 
will give the pair a chance to heal their fragile 
relationship. Slowly drawn into a family drama 
in this Mediterranean town, she witnesses her 
aunt’s suicide by unprescribed pills she has 
provided. Buried under her guilty conscience, 
she slowly fi nds herself losing her innocence and 
questioning her own notion of justice.
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BİR NEFES DAHA
WHEN I’M DONE DYING

TÜRKİYE, ALMANYA, ABD TURKEY, GERMANY, USA 

2020 | DCP | Renkli Colour | 91’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Nisan Dağ

Senaryo Screenplay: Nisan Dağ Görüntü Yön. DoP: John Wakayama Carey Canlandırma Animation: Sabina Kim, Nils 

Andersen Kurgu Editing: Kristen Swanbeck, Özcan Vardar Özgün Müzik Original Score: Angus MacRae, Da Poet 

Oyuncular Cast: Oktay Çubuk, Hayal Köseoğlu, Ushan Çakır, Eren Çiğdem, Müfit Kayacan Yapımcı Producer: Müge 

Özen, Jessica Caldwell, Jim Wareck, Yağmur Ünal, Kanat Doğramacı Ortak Yapımcı Co-Producer: Dorothe Beinemeier 

Yapım Production Co.: Solis Film, Red Balloon Dünya Hakları World Sales: Magnolia Pictures

2021 tallinn En İyi Yönetmen Best Director |  2021 santa barbara En İyi Film Best Film |  2021 adana En İyi 

Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eren Çiğdem), Umut Veren Kadın Oyuncu (Hayal Köseoğlu), 

Umut Veren Erkek Oyuncu (Oktay Çubuk) Best Director, Best Screenplay, Best Supporting Actor, Promising Actress, 

Promising Actor

 ▪ Hip-hop alt kültürünün hâkim olduğu, 
İstanbul’un çetin mahallesi Karaçınar’da yaşayan 
19 yaşındaki rapçi Fehmi’nin bonzai bağımlılığı, 
müziğe dair tüm hayallerini yokuşa sürer. 
Fehmi’nin yolu, bir başka kayıp ruh olan eski DJ 
Devin ile kesişince, bu zıt ikilinin hızla alevlenen 
aşkı hem ilham verici hem de yaralayıcı hale gelir. 
Fehmi, rap rüyasının peşinden gittiği bu inişli 
çıkışlı yolculukta, müziğe olan tutkusundan güç 
alır.

 ▪ Set in a rough neighbourhood of Istanbul, 
where hip-hop subculture has become the voice of 
the youth, When I’m Done Dying follows Fehmi, a 
19-year-old aspiring rapper. Fehmi is addicted to 
bonzai, a cheap and deadly drug that jeopardises 
his dreams of making a rap album. When Fehmi 
crosses paths with Devin, an affluent DJ, they fall 
hard for each other and find the inspiration they 
were lacking. But the flaming love of this unlikely 
duo soon becomes toxic. Fehmi’s rap dreams drift 
further away but he takes refuge in his passion for 
music and keeps chasing.

BENİ SEVENLER LİSTESİ
THE LIST OF THOSE WHO LOVE ME

TÜRKİYE TURKEY 

2021 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 89’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Emre Erdoğdu

Senaryo Screenplay: Emre Erdoğdu Görüntü Yön. DoP: Emre Tanyıldız Kurgu Editing: Ayris Alptekin Özgün Müzik 

Original Score: Ali Güçlü Şimşek Oyuncular Cast: Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Nazlı Bulum, 

Sermet Yeşil, Cem Uslu Yapımcı Producer: Tanay Abbasoğlu, Hazar Ergüçlü Yardımcı Yapımcı Associate Producer: 

Beste Yamalıoğlu Yapım Production Co.: TN Yapım Dünya Hakları World Sales: TN Yapım

2021 istanbul Altın Lale En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu – Ulusal Yarışma Golden Tulip Best Film, Best Actor – 

National Competition |  2021 tallinn En İyi Görüntü Best Cinematography

 ▪ Ünlülerin mahallesi Cihangir’in en ünlüsüdür 
Yılmaz. Popüler sinemacılarla oyuncuların 
uyuşturucu satıcısı ve yakın arkadaşıdır. İstanbul’da 
başlayan uyuşturucu operasyonları sonrasında 
satacak uyuşturucu bulamaz ve içinde artık 
sevilmeyeceğine dair bir paranoya hasıl olur. Bu 
paranoya ona her geçen gün daha büyük riskler 
aldıracak, Yılmaz sevilme vahametiyle yavaş yavaş 
yok olacaktır.

 ▪ Yılmaz is the most famous person of Cihangir, 
the neighbourhood of celebrities. He is the dealer 
and close friend of famous filmmakers and 
actors. Following the narcotic operations held in 
Istanbul and around, Yılmaz falls short of drug 
stocks, and turns paranoid about not being loved 
by these friends anymore. This growing paranoia 
makes Yılmaz take bigger risks day by day, until 
eventually he is destroyed by the gravity of the 
desire for being loved.
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ZİN VE ALİ’NİN HİKÂYESİ
GOVENDA ALİ Û DAYKA ZİN
THE DANCE OF ALI AND ZIN

TÜRKİYE TURKEY 

2021 | DCP | Renkli Colour | 79’ | Kürtçe Kurdish

Yönetmen Director: Mehmet Ali Konar

Senaryo Screenplay: Mehmet Ali Konar Görüntü Yön. DoP: Deniz Enyüksek Kurgu Editing: Naim Kanat Özgün Müzik 

Original Score: Toke Brorson Odin, Xebat Aşmi Oyuncular Cast: Suat Usta, Korkmaz Arslan, Maryam Boubani, Diman 

Zandi Yapımcı Producer: Mehmet Ali Konar Yapım Production Co.: Zerr Film Dünya Hakları World Sales: Zerr Film

2021 adana Yılmaz Güney Ödülü, SİYAD En İyi Film Ödülü Yılmaz Güney Prize, SİYAD Best Film Prize 

2021 duhok En İyi Kadın Oyuncu (M. Boubani), FIPRESCI Ödülü Best Actress, FIPRESCI Prize

 ▪ Hikâye küçük bir Kürt köyünde geçer. Yaşlı Anne 
Dayka Zîn, yakın zamanda öldürülmüş genç oğlu 
için, kalabalık bir düğün halayı kurmak ister. Bu 
tuhaf istek hem kendiyle çelişir hem de küçük 
bir kıyamet yaşamakta olan, Dayka Zîn’in birlikte 
oturduğu büyük oğlu İsa’yı ve diğer aile bireylerini 
de belirsiz yeni bir evrene taşır. Bu sıradan insanlar 
bu yeni dünyada kendilerini acı temelli duyguların 
takibi ve mantıksal düşüncenin terkinde bulurlar.

 ▪ The story is set in a tiny Kurdish village. Isa’s 
younger brother is murdered and brought back 
to his hometown. Two weeks after the funeral, 
his mother Zîn dreams of giving a wedding 
celebration for her deceased son. This strange 
idea sparks off a host of contradictory feelings 
within her, and between her and Isa and family 
members, who are still reeling from the trauma 
and grief of losing a brother. The family gradually 
proceed into a grey area in their relationship. 
These ordinary people find themselves living in 
a psychological minefield wrestling on the planes 
between logic, norms, emotions and irrationality.•

YENİDEN LEYLA 
LEYLA ONCE AGAIN

TÜRKİYE, HOLLANDA TURKEY, THE NETHERLANDS 

2020 | DCP | Renkli Colour | 99’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Barış Hancıoğulları

Senaryo Screenplay: Barış Hancıoğulları Görüntü Yön. DoP: Dilşat Canan Kurgu Editing: Osman Bayraktaroğlu Özgün 

Müzik Original Score: Tamer Temel Oyuncular Cast: Ahmet Melih Yılmaz, Ayfer Dönmez Yapımcı Producer: Rezan 

Yeşilbaş, Azat Yeşilbaş, Barış Hancıoğulları Ortak Yapımcı Producer: Soner Alper, İbrahim Karatay, Engin Altıntaş Yapım 

Production Co.: Rez Film Dünya Hakları World Sales: Cryptofiction

2020 adana Ümit Vadeden Erkek Oyuncu (Ahmet Melih Yılmaz) Most Promising Actor (Ahmet Melih Yılmaz)

 ▪ Doğuştan dilsiz, içe dönük, garip bir genç olan 
Umut, İstanbul Esenler’de bir gecekonduda annesi 
Leyla ile yaşamakta, bir oto tamirhanesinde çırak 
olarak çalışmaktadır. Annesinin son zamanlarda 
garip davrandığını fark eden Umut onu gizlice 
takip etmeye başlar ve Leyla’nın bir adamla beraber 
olduğunu öğrenir. Bu adamın kimliği ile ilgili ortaya 
çıkan gerçekler Umut’un hayatını alt üst edecektir... 
Filmin ikinci bölümünde ise bambaşka bir Umut, 
bambaşka bir Leyla’nın peşine düşer...

 ▪ Umut, a strange young man who was born 
mute but not deaf, lives with his mother Leyla in a 
poor neighbourhood of İstanbul. Recently feeling 
that there’s something odd going on with Leyla, 
Umut starts to secretly follow her to find out that 
she meets with a man, totally stranger to him. 
When this man’s true identity is revealed, Umut’s 
world turns upside down. 
Coming with an unexpected twist, the second 
part of the film tells the story of another Umut 
pursuing another Leyla.
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AF
FORGIVENESS

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 95’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Cem Özay

Senaryo Screenplay: Cem Özay, Selime Tuğçe Öztabak Görüntü Yön. DoP: Sebastian Weber Kurgu Editing: Cem 

Özay, Sait Ali Demir Oyuncular Cast: Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar, Macit Koper Yapımcı 

Producer: Ömür Güner, Cem Özay Yapım Production Co.: ABC Film Dünya Hakları World Rights: ABC Film

 ▪ Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile 
sağlayan otoriter bir babanın, baskıcı ve adaletsiz 
davranışları nedeniyle ailesi ile olan sorunları 
derinleşir. İçine girdikleri bu psikolojik krizden 
çıkabilmelerinin yolu, aile bireylerinin birbirlerini 
affedebilmelerine bağlıdır.

 ▪ Tensions within the family deepen due to the 
authoritarian and unjust attitudes of the father, 
who lives in a forest village and works in lumber 
trade. Forgiving each other is the only way out of 
the psychological crisis for the members of this 
family.

ÇATLAK
FRACTURED

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 82’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Fikret Reyhan

Senaryo Screenplay: Fikret Reyhan Görüntü Yön. DoP: Marton Miklauzic Kurgu Editing: Fikret Reyhan Oyuncular Cast: 

Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Süreyya Kilimci, Görkem Mertsöz, Süleyman Karaahmet, Tuğçe Yolcu, Giray Altınok, 

Elif Ürse, Mehmet Bilge Aslan, Gülçin Kültür Şahin, Emir Ünver, Canan Atalay, Cihat Süvarioğlu, Taha Bora Elkoca 

Yapımcı Producer: Nizam Reyhan Yapım Production Co.: FNR Film Dünya Hakları World Sales: FNR Film

2021 istanbul En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü Best Director, Best Screenplay, FIPRESCI Prize 

2020 antalya Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, Dr. Avni Tolunay Jury Special Prize, Best Actress 

(Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay, Elif Ürse) |  2021 ankara En İyi Yönetmen, SİYAD En 

İyi Film Best Director, SİYAD Best Film

 ▪ Göçmen işçi olarak İngiltere’de çalışan Fatih, 
Türkiye’deki ailesine göndermek üzere arkadaşı 
Ayhan’dan yüklü miktarda borç almıştır. Fatih’in 
Türkiye’ye dönmesinden sonra da borcu 
ödenmeyince Türkiye’ye gelen Ayhan, Fatih’in 
ailesini ziyaret eder ve parasını ister. Bu borcun 
talep edilmesi, aynı binada ve iç içe geçmiş 
ekonomik çıkarlarla yaşayan aile içinde bir fitili 
ateşler. Aile bireyleri arasında gizli kalmış tüm 
çatışmalar su yüzüne çıkar.

 ▪ A guest worker in the UK, Fatih borrows a large 
sum of money from his friend, Ayhan, in order 
to send to his family back in Turkey. The debt 
remains unpaid even after Fatih returns to Turkey. 
During a trip back home, Ayhan visits Fatih and 
his family and politely asks for the money back. 
Ayhan’s request lights a slow-burning fuse in 
the family, who live in the same building on the 
income from overlapping business interests. And, 
all the buried conflicts between family members 
come bubbling up to the surface.
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CEMİL ŞOV
THE CEMIL SHOW

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli & Siyah-Beyaz Colour & B&W | 102’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Barış Sarhan

Senaryo Screenplay: Barış Sarhan Görüntü Yön. DoP: Soykut Turan Kurgu Editing: Evren Luş Özgün Müzik Original 

Score: Taner Yücel Oyuncular Cast: Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy, Cezmi Baskın, Başar Alemdar, Fuat 

Kökek, Sennur Nogaylar, Ülkünur Arslan Yapımcı Producer: Barış Sarhan, Umut Eğitimci Ortak Yapımcı Co-Producer: 

Levend Çağıl, Önder Önsal Yapım Production Co.: Sarhan Projects Dünya Hakları World Sales: Alpha Violet

2021 istanbul En İyi Kurgu Best Editing |  2021 adana En İyi Erkek Oyuncu (O. Çelik), En İyi Müzik Best Actor,  

Best Music

 ▪ Küçüklüğünden beri oyuncu olma hayaliyle 
yaşayan Cemil, sonunda bir kötü adam rolü için 
seçmelere girer ancak başarılı olamaz. Aynı rolü 
yıllar önce oynamış olan aktör Turgay Göral’a 
ulaşmaya çalışır. Fakat evine gittiğinde Turgay 
Göral’ın cesedini bulur. Turgay Göral’ın kızı 
Burcu ile yakınlaşır, onun eski filmlerini seyreder, 
yayınlanmamış anı kitabını okur. Cemil’in rolü 
kapabilmek için çıktığı yol, Turgay Göral’ın hayatıyla 
kendi karakterinin iç içe geçtiği karanlık bir girdaba 
dönüşür.

 ▪ Long-suffering mall cop Cemil auditions for the 
bad guy role in a remake of a Turkish B-movie 
from the ‘60s from the so-called Yeşilçam era. 
Even while teaming up with a female colleague 
whose father played the vintage bad guy, Cemil 
doesn’t have a chance in hell. A true underdog, 
he keeps pushing for the role until the role gets 
him...

İNSANLAR İKİYE AYRILIR
TWO TYPES OF PEOPLE

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 101’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Tunç Şahin

Senaryo Screenplay: Tunç Şahin Görüntü Yön. DoP: Sebastian Weber Canlandırma Animation: Ayşe Ünal Kurgu 

Editing: Doruk Kaya Özgün Müzik Original Score: Safa Hendem, Mehmet Cem Ünal Oyuncular Cast: Burcu Biricik, 

Pınar Deniz, Aras Aydın, Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden Yapımcı Producer: Ersan Çongar, Deniz Şaşmaz 

Oflaz, Sarp Kalfaoğlu Yapım Production Co.: Bir Film, BluTV Dünya Hakları World Sales: Bir Film

2020 antalya En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Best Screenplay, Best Supporting Actress (Nezaket Erden)

 ▪ Görevleri, borçlu insanları psikolojik baskı ile 
köşeye sıkıştırarak, yapabilecekleri en yüksek 
tahsilatı yapmak olan Duygu ile Bahadır, Ceren 
Köse adlı bir borçlunun dosyasını takip etmeye 
başlar. İkili bir yandan genç kadını sıkıştırmak için 
akıl oyunları oynarken, öte yandan da dosyanın 
sonunda alınacak prim için birbirlerine karşı 
amansız bir mücadele içine girer. Bu sırada Ceren 
ile Bahadır arasında karşı konulamaz bir çekim 
başlamıştır.

 ▪ Duygu and Bahadır work for a company that 
acquires banks’ receivables, and their task is 
to corner the debtors, pressuring them using 
psychological methods to maximize the collected 
amount. Ceren, a young woman deep in debt, is 
their new target. Two Types of People is the story of 
frustrated young people who fight to survive in a 
ruthless system.
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SEN BEN LENİN
YOU ME LENIN

TÜRKİYE TURKEY 

2021 | DCP | Renkli Colour | 86’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Tufan Taştan

Senaryo Screenplay: Barış Bıçakçı, Tufan Taştan Görüntü Yön. DoP: Ahmet Bayer Kurgu Editing: Osman Bayraktaroğlu 

Özgün Müzik Original Score: Barış Diri Oyuncular Cast: Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur 

Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, 

Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal, Utku Çakar Yapımcı Producer: Ali 

Bayraktar, Tufan Taştan, Zeynep Ünal Yapım Production Co.: ID-İstanbul Digital Film Prod., Yapım-eki Film İşleri Dünya 

Hakları World Sales: ID-İstanbul Digital Film Prod.

2021 istanbul Jüri Özel Ödülü (Onat Kutlar anısına) Special Jury Prize (in memory of Onat Kutlar) 

2021 adana Halk Jürisi En İyi Film Audience Award |  2021 ankara En İyi Senaryo Best Screenplay

 ▪ Kurtuluşu turizmde arayan bir sahil kasabasına 
günün birinde dalgalar ahşap bir Lenin heykeli 
getirir. Heykel, turistlerin ilgisini çeker düşüncesiyle 
belediye tarafından meydana dikilir, böylece 
kasabanın yavaş ilerleyen saati birden hızlanır, haber 
ülke gündemine yerleşir. Başbakan ve beraberindeki 
Rus heyetinin katılımıyla yapılacak ikinci ve görkemli 
bir açılıştan hemen önce Lenin heykeli çalınır. Lenin’i 
bulmak için Ankara’dan özel olarak görevlendirilen 
tecrübeli bıçkın komiser Erol’un (45) ve ayrıntıların 
titiz dinleyicisi genç komiser Ufuk’un (35) sadece on 
iki saatleri vardır… Boş bir sandalye, kayıp bir çocuk, 
rengârenk çaputlar... Heykelin çalındığı geceye dair 
deliller kasabanın geçmişine uzanan bir yol açarken, 
polislerin “Neredesin Lenin?” sorusuna kasabalılar 
beklenmedik bir cevap verir.

 ▪ A wooden statue of Lenin is washed onto the 
shore of a small coastal town. It is erected in the 
town square by the Municipality with the hope that 
it would attract tourists. When the event becomes 
a news topic in the country, an official opening 
ceremony is planned with the participation of 
the Prime Minister and a Russian delegation. 
A day before the grand opening, the statue is 
stolen. Experienced and tough police investigator, 
Erol, and the young investigator Ufuk, who is 
a meticulous listener for details, are specially 
assigned from Ankara for the case, and they have 
only twelve hours to find Lenin. As the evidence 
spotted at the crime scene opens a path to the 
town’s past, townspeople give an unexpected 
answer to the question “Where is Lenin?”
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DİRLİK DÜZENLİK
IT’S ALL ABOUT PEACE AND HARMONY

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 97’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Nesimi Yetik

Senaryo Screenplay: Betül Esener, Nesimi Yetik Görüntü Yön. DoP: Vedat Özdemir Kurgu Editing: Betül Esener 

Oyuncular Cast: Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy, Betül Esener Yapımcı Producer: Betül Esener Yapım Production Co.: 

Özminimalist Film Dünya Hakları World Sales: Özminimalist Film

2021 istanbul En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (Asiye Dinçsoy) |  2020 antalya Cahide Sonku Ödülü Prize (Dudu 

Yetik, Asiye Dinçsoy, Betül Esener)

 ▪ Dirlik Düzenlik üç kadından oluşan bir ailenin 
hikâyesini anlatır. Bu üç kadın sevgi ve nefret 
arasında sürekli gidip gelen bir ilişki yaşamaktadır. 
Dudu ile Vildan’ın bir tarafta, Hicran’ın başka 
bir tarafta sürdürdüğü; güzellik-çirkinlik, 
evlilik-bekârlık, para-parasızlık, sağlık-hastalık 
cephelerindeki bu savaş, anne Dudu’ya gelen evlilik 
teklifiyle artık kazananın ve kaybedenin olmadığı bir 
noktaya gelir.

 ▪ It’s All About Peace and Harmony tells the story 
of a family composed of three women. These 
three women have a relation going back and forth 
between love and hate. Winners of this war fought 
by Dudu and Vildan in one front and by Hicran 
in another, change every instant. Continuing in 
the fronts of beauty-ugliness, marriage-celibacy, 
money-no money, health-sickness this war 
reaches such a frontline that there are no winners 
or losers. This frontline is where the mother, 
Dudu, gets a marriage proposal.
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HEM MÜSLÜMAN HEM FEMİNİST
BOTH MUSLIM AND FEMINIST

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 62’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Nebiye Arı

Senaryo Screenplay: Nebiye Arı Görüntü Yön. DoP: Agit Akgöl Kurgu Editing: Semih G. Nebiye Arı Özgün Müzik 

Original Score: Rumeysa Çamdereli Katılanlar With: Rumeysa Çamdereli, Mualla Gülnaz Kavuncu, Feyza Akınerdem, 

Berrin Sönmez, Selma Şirin, Necla Abide Ölçer, Bahar Kılınç, Sıla Türköne, Rumeysa Nur Kara, Zeynep Uçar, Derya 

Çok Yapımcı Producer: Nebiye Arı Yapım Production Co.: Project Zoom (ABD İstanbul Başkonsolosluğu US Istanbul 

General Consulate-Impact Hub İstanbul) Dünya Hakları World Rights: Nebiye Arı

 ▪ 90’lardan bugüne Müslüman kadınların 
feministleşme süreçleri ve son dönemde yükselen 
İslami feminizmin hikâyesi 11 Müslüman 
feministin anlatımlarıyla bu belgeselde ekrana 
taşınıyor. Türkiye’deki başörtüsü sorununun İslami 
feminizmin gelişimine etkisi, Müslüman kadınların 
feminist hareket içinde yaşadıkları zorluklar, erkek 
merkezli İslam yorumlarının kadınların hayatına 
etkisi ve alternatif yorum arayışları Müslüman 
feministler tarafından anlatılıyor.

 ▪ This documentary displays the story of Muslim 
women’s becoming feminists since the 1990s and 
the recent rise of Islamic feminism narrated by 
eleven Muslim feminists. These Muslim feminists 
explain the impact of the headscarf ban in 
Turkey on the development of Islamic feminism, 
the challenges Muslim women face within the 
feminist movement, the influence of men-centric 
interpretations of Islam on women’s lives, and 
women’s search for alternative interpretations.

PATRİDA

TÜRKİYE, FRANSA, ALMANYA TURKEY, FRANCE, GERMANY 

2021 | DCP | Renkli Colour | 67’ | Türkçe, Almanca, İngilizce, Yunanca, Kürtçe Turkish, German, English, Greek, Kurdish

Yönetmenler Directors: Ayça Damgacı, Tümay Göktepe

Senaryo Screenplay: Ayça Damgacı Görüntü Yön. DoP: Tümay Göktepe Kurgu Editing: Karine Germain Katılanlar With: 

İsmet Damgacı, Müşerref Damgacı, Ayça Damgacı Yapımcı Producer: Ayça Damgacı Ortak Yapımcı Co-Producer: 

Anne-Catherine Witt, Willy Rollé Yapım Production Co.: Lunatik Film, Macalube Films, Tavma, Lyon Capitale TV Dünya 

Hakları World Rights: Lunatik Film

 ▪ 87 yaşındaki Batı Trakya göçmeni babamın 
şimdiye değin hiç görmediği, kendinin ve 
ailesinin doğduğu toprakları görme hayalini 
gerçekleştirmek için, uzun yıllar önce ailesiyle 
yapmış oldukları zorunlu göç yolculuğunu bu 
kez tersinden yapıyoruz. İstanbul’dan başlayıp, 
İskeçe, Selanik, Atina ve nihayetinde Zürih’e dek 
uzanan bir yolculuk... Patrida, bir baba- kızın aile 
ve ortak geçmişlerini, “atanmış” aidiyet-kimliklerini 
sorgulama ve yeniden anlamlandırmaya 
çalışmalarının hikâyesi. 
 
“Peki ya bir yolculuk... Bir yolculuk, yaşadığımız 
şiddeti, öfkeyi, korkularımızı, bütün bunları 
anlamaya yeter mi?” 
 
* Patrida: (Yunanca) memleket, “baba vatan”.

— Ayça Damgacı

 ▪ In order to fulfil my 87-year-old West Thracian 
father’s wish to see for the very first time, the 
lands where he and his family were born, we 
re-travel the forced migration route, which he had 
done with his family many years ago, backwards 
this time. A journey from Istanbul to Xanthi, 
Thessaloniki, Athens and finally to Zurich... 
Patrida is the story of a father and daughter trying 
to question and reconcile their family and shared 
past, as well as their “assigned” belongings-
identities. 
 
“What about a journey ... Is a journey enough to 
understand the violence, anger, our fears, all this?” 
 
* Patrida: (In Greek) Homeland, “fatherland.”

— Ayça Damgacı
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RÜZGÂR TAYI
WIND HORSE

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 80’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Sidar İnan Erçelik

Görüntü Yön. DoP: Sidar İnan Erçelik Kurgu Editing: Sidar İnan Erçelik Katılanlar With: Osman Ada, Selim Kaya, 

İbrahim Ada, Emre Ada, Göğtay Yapımcı Producer: Sidar İnan Erçelik, Işılay Yanbaş Yapım Production Co.: Ağaç 

Gölgesi Film Dünya Hakları World Rights: Ağaç Gölgesi Film

2021 istanbul Mansiyon Special Mention

 ▪ Gençliğinde Çıldır Gölü’nün donmuş yüzeyinde 
düzenlenen yerel at yarışlarına katılan Osman, 
çobanlık yaptığı köyün yaylasında bir yaban tayı 
yakalar ve onu 14 yaşındaki oğlunun ilk yarışı için 
ehlileştirmeye karar verir. Ünlü jokey Selim ise, 
küçük bir çobanken hayalini kurduğu mesleğine 
duyduğu hevesini ve yarış sektörünü sorgularken, 
yaklaşan yarışlar için yeni bir tay eğitmektedir.

 ▪ Osman, a local horse racer-turned-shepherd 
who used to compete on the frozen surface of 
Çıldır Lake in his youth, captures a wild horse and 
decides to tame it for his 14-year-old son’s first 
local race. Meanwhile, Selim, a shepherd-turned-
famous jockey, questions his enthusiasm for his 
dream job and the race business while training a 
new foal for the upcoming races.

GÜNEŞTE BİR AN
A MOMENT IN THE SUN

ABD USA 

2020 | DCP | Renkli Colour | 70’ | İngilizce, Türkçe English, Turkish 

Yönetmenler Directors: Leslie Ortabaşı, Oktay Ortabaşı

Senaryo Screenplay: Oktay Ortabaşı Görüntü Yön. DoP: Oktay Ortabaşı Kurgu Editing: Leslie Ortabaşı Özgün Müzik 

Original Score: David Mann Katılanlar With: Uğur Ortabaşı Yapımcı Producer: Bekir Ortabaşı, Oktay Ortabaşı, Leslie 

Ortabaşı Ortak Yapımcı Co-Producer: Scott Saunders Yapım Production Co.: The Dreaming Tree Dünya Hakları World 

Rights: The Dreaming Tree

 ▪ Güneş enerjili araç yarışlarının ortaya çıktığı ilk 
günlerde, yarışçıların karşısına beklenmedik bir 
rakip çıkmıştı: Avustralya’da yaşayan, Türk asıllı 
nükleer fizikçi Uğur Ortabaşı. Tasarladığı dört 
kişilik bisiklet, yalnızca mucidinin sevebileceği 
türde bir şeydi; tam da burun kıvrıldığı gibi, 1986’da 
Dünya Güneş Enerjili Araba Yarışı’nda birinciliği 
aldı. Bu şaşırtıcı zaferin ardındaki hikâye elbette ne 
kolaylıkla ne de rahatlıkla örülüydü.

 ▪ In the early days of solar vehicle racing, one 
of the most unlikely competitors was a Turkish 
nuclear physicist living in Australia named Ugur 
Ortabaşı. He designed a four-seated solar powered 
tandem bicycle only a mother could love but in 
true underdog fashion it would go on to win the 
1986 World Championships of Solar Vehicles. 
The story behind this unlikely victory was 
anything but sunshine and smooth sailing.
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GURBET ARTIK BİR EV
GURBET IS A HOME NOW

ALMANYA GERMANY 

2021 | DCP | Renkli & Siyah-Beyaz Colour & B&W | 63’ | Türkçe, İngilizce, Almanca Turkish, English, German

Yönetmen Director: Pınar Öğrenci

Senaryo Screenplay: Pınar Öğrenci Görüntü Yön. DoP: Pınar Öğrenci Kurgu Editing: Pınar Öğrenci Özgün Müzik 

Original Score: Cem Karaca Seslendirenler Voice talents: Esra Akcan, Pınar Öğrenci Canlandırma Animation: Philippe 

Rebosz Yapımcı Producer: Pınar Öğrenci Dünya Hakları World Rights: Pınar Öğrenci

 ▪ Pınar Öğrenci’nin ilk belgesel filmi Gurbet Artık 
Bir Ev, 1980’lerde Berlin’deki ayrımcı kentsel 
politikaların Türkiyeli “misafir işçi”ler üzerindeki 
etkilerine bakıyor. 1984-87 arasında Kreuzberg 
ilçesinde uygulanan savaş sonrası kentsel yenileme 
projesi IBA (International Bau Austellung) filmin 
çıkış noktası. IBA için çalışan mimar Heide 
Moldenhauer’un Kreuzberg’te çektiği fotoğrafların 
yanı sıra farklı arşiv malzemeleri filmin temelini 
oluşturuyor. Çekildikten yaklaşık kırk yıl sonra, 
fotoğraflardaki insanları bularak röportaj yapan 
yönetmen Pınar Öğrenci, kadın göçmenlerin 
deneyim ve dayanışma hikâyeleri üzerinden 
Kreuzberg’in saklı tarihini sergiliyor.

 ▪ Pınar Öğrenci’s first documentary film 
examines the effects of discriminatory urban 
policies implemented in the 1980s in Berlin on 
“guest workers.” The starting point of the film is 
IBA (International Bau Austellung), the post-war 
urban renewal project carried out in the district of 
Kreuzberg between 1984 and 87. The photographs 
taken by the architect Heide Moldenhauer, who 
worked for IBA, and various archival materials 
form the basis of the film. Nearly forty years after 
they were taken, Öğrenci finds the people in the 
photographs to hold interviews with them and 
displays the hidden history of Kreuzberg through 
the experiences and solidarity stories of women 
immigrants.

NOSEMA

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli & Siyah-Beyaz Colour & B&W | 30’ | Süryanice, Kürtçe, Türkçe Syriac, Kurdish, Turkish

Yönetmen Director: Etna Özbek

Senaryo Screenplay: Etna Özbek Görüntü Yön. DoP: Etna Özbek Kurgu Editing: Özgürcan Uzunyaşa Özgün Müzik 

Original Score: Joe Conchie, Anıl Bozkırlı Yapımcı Producer: Burak Karamete Dünya Hakları World Rights: Etna Özbek

2021 istanbul Mansiyon Special Mention

 ▪ Hürmüz ve Şimuni Diril Türkiye’nin son 
Keldani köylerinden biri olan Şırnak’ın Meer 
köyünde defalarca baştan inşa etmek zorunda 
kaldıkları evlerinde son kez çocuklarıyla bir araya 
gelir. Nosema’da, kamera Diril ailesinin beraber 
geçirdikleri bu son haftaya eşlik eder.

 ▪ Nosema is a story of death in the guise of 
rebirth, of a couple before their disappearance 
last summer. Hürmüz and Şimuni Diril had to 
rebuild their homes for the eighth time as it was 
bombed and burned down in the middle of an 
armed conflict which forced them several times to 
leave their village Meer, one of the last remaining 
Chaldean Catholic villages in Turkey. On October 
2019, they reunited with their children as 
usual, but this time proved to be the last as they 
disappeared from their home several months later. 
Şimuni Diril’s body was eventually discovered, 
Hürmüz Diril is still missing.
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MERHABA CANIM
HELLO MY DEAR

TÜRKİYE TURKEY

2021 | DCP | Renkli & Siyah-Beyaz Colour & B&W | 58’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Ulaş Tosun

Senaryo Screenplay: Ulaş Tosun, Mehmet Kaan Karataş Görüntü Yön. DoP: Ulaş Tosun Kurgu Editing: Burak Dal 

Katılanlar With: Ahmed Saka, Ahmet İnam, Akın Evren, Ali Özpalanlar, Bilgin Alanbey, Cavit Kürnek, Ertuğrul Kürkçü, 

Eşber Yağmurdereli, Halit Özboyacı, Hüseyin Peker, İsmet Tokgöz, Necla Zarakol, Mehmet Savaş Dizdar, Ramiz Bilgin, 

Sina Akyol, Suat Çelebi, Şükran Tekin, Tuğrul Eryılmaz, Ziya Temeltaş Yapımcı Producer: Ulaş Tosun Yapım Production 

Co.: Dionysos Dünya Hakları World Rights: Dionysos

▪ Belgesel adını, yazıldığı dönemde tartışma 
yaratan, Arkadaş Z. Özger’in “Merhaba Canım” 
adlı şiirinden alır. Türkiye devrimci ve entelektüel 
çevrelerinde de etkin olan heteronormatizme 
karşı bir başkaldırı olan bu şiirde şairin karakteri, 
ailesi, içinde yaşadığı toplumla ilişkisi ve 3 yıl 
sonra gerçekleşecek “beklenmedik” ölümü ile 
ilgili göndermeler bulunmaktadır. Film aynı 
mısraları takip ederek, şiirin yazımından 50 yıl 
sonra, Arkadaş Z. Özger’in şiirleriyle, ailesinin, 
yoldaşlarının, dostlarının anlatılarıyla, sol resmi 
tarih söyleminin dışına çıkıp, öteki olma haliyle 
temas kurarak, “kayıp” bir portrenin izini sürer.

▪ The documentary is titled after Arkadaş Z. 
Özger’s poem “Hello My Dear” which had 
caused much controversy in the period it was 
fi rst published. Considered to be in defi ance 
of heteronormativity, the said poem includes 
references to the poet’s personality, his 
family, his relationship to the society, and his 
“unexpected” death, which came three years 
after its publication. Today, 50 years after it was 
written, the documentary follows these same lines 
in the poem utilising cinematic elements. The 
documentary also rediscovers the poetics; reaches 
out to the family, the comrades, the friendships, 
departing from the offi  cial historical accounts, 
cognizant of his experience of otherness, in 
pursuit of the “lost” portrait of Arkadaş Z. Özger.

ANİMA

TÜRKİYE TURKEY

2021 | DCP | Renkli Colour | 39’ | Türkçe, Kürtçe Turkish, Kurdish

Yönetmen Director: Yusuf Emre Yalçın

Senaryo Screenplay: Yusuf Emre Yalçın Görüntü Yön. DoP: Yusuf Emre Yalçın Kurgu Editing: Yusuf Emre Yalçın 

Katılanlar With: Yusuf Emre Yalçın Yapımcı Producer: Ezgi Selin Ülkü, Cemre Yılmaz, Yusuf Emre Yalçın Yapım

Production Co.: Paspas Film Dünya Hakları World Rights: Paspas Film

2021 istanbul En İyi Belgesel Best Documentary

▪ Anima, Türkiye’nin farklı coğrafyalarını gezerek 
gözlemlediği bir dizi etkinlik aracılığıyla farklı kültür 
ve inanç sistemlerinin, insanların hayvanlarla 
kurdukları ilişkilerdeki rolünü sorguluyor. Film, 
kutsal olan ve kurban olan ayrımının nereden 
geldiği sorusunun peşine düşerken, yönetmenin 
rüyaları ve anıları da bu yolculuğa eşlik ediyor.

▪ Anima explores the infl uence diff erent cultures 
and beliefs have upon the relationships between 
humans and animals by travelling to diff erent 
regions around Turkey and witnessing a range 
of events. Set against the backdrop of personal 
memories and dreams, Anima investigates the 
ideologies and rituals associated with sacredness 
and sacrifi ce.
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HASANKEYF
HESKÎF

TÜRKİYE TURKEY 

2021 | DCP | Renkli Colour | 52’ | Türkçe, Kürtçe Turkish, Kurdish

Yönetmen Director: Elif Yiğit

Senaryo Screenplay: Elif Yiğit Görüntü Yön. DoP: Elif Yiğit Kurgu Editing: Ercan Altuntaş Özgün Müzik Original Score: 

Mahdi Ahmadpourian Katılanlar With: Rıdvan Ayhan, Eyüp Ağalday, Sakine Baytar, Özgür Dağtekin Yapımcı Producer: 

Elif Yiğit Dünya Hakları World Rights: Elif Yiğit

 ▪ Türkiye’nin Batman iline bağlı 12.000 yıllık tarihe 
sahip Hasankeyf ilçesi, Ilısu Barajı’nın su tutması 
nedeniyle sular altında kalıp yok oldu. Hasankeyf 
belgeseli, tarihin yanı sıra köylerini, evlerini, 
anılarını kaybetmek zorunda kalan insanların baraj 
suyunun tutulmasından önce, suyun tutulup yıkım 
süreci ve barajın tamamen dolduktan sonraki 
süreçte yaşadıklarını konu alıyor.

 ▪ This documentary is about the submersion 
and the demolition of Hasankeyf––a historical 
district in Batman that has 12,000 years of legacy, 
because of Ilısu Dam, and about the lives of the 
people who lost their villages, homes, memories, 
observing them before the collection of water, 
during the collection of water causing the 
destruction, and after the filling of the reservoir.

SUÇLULAR
THE CRIMINALS

TÜRKİYE, FRANSA, ROMANYA TURKEY, FRANCE, 

ROMANIA 

2021 | DCP | Renkli Colour | 20’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Serhat Karaaslan

Senaryo Screenplay: Serhat Karaaslan Görüntü Yön. DoP: 

Tudor Mircea Kurgu Editing: Nathan Delannoy Özgün 

Müzik Original Score: Charli Circus Oyuncular Cast: 

Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak Yapımcı 

Producer: Serhat Karaaslan Ortak Yapımcı Co-Producer: 

Laure Dahout Yapım Production Co.: Karaaslan Film, 

Tiresias Films Dünya Hakları World Rights: Lights On

2021 istanbul En İyi Kısa Film Best Short Film 

2021 sundance Jüri Özel Senaryo Ödülü Special  

Jury Award for Screenwriting |  2021 valladolıd  

En İyi Avrupalı Kısa Film Best European Short 

2021 guanajuato En İyi Uluslararası Kısa Film Best 

International Short |  2021 palm sprıngs En İyi Canlı 

Çekim Kısa Film Best Live-Action Short

 ▪ Suçlular, birlikte romantik bir gece geçirmek 
için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı 
için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite 
öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına 
gelenleri konu alıyor.

 ▪ Late at night in a small Turkish town, a young 
couple tries to find a hotel room to spend the 
night together. They are rejected from all hotels 
for not having a marriage certificate. Once they 
believe they’ve found a trick, the situation gets out 
of hand.

OĞLAGO

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 7’ | Ukraynaca Ukrainian

Yönetmen Director: Efe Öztezdoğan

Senaryo Screenplay: Efe Öztezdoğan Görüntü Yön. DoP: 

Meryem Yavuz Kurgu Editing: Osman Bayraktaroğlu 

Özgün Müzik Original Score: Alper Maral Katılanlar 

With: Sabahattin Oğlago Yapımcı Producer: Haluk Koçak, 

Efe Öztezdoğan, Meryem Yavuz, Cenker Kökten Yapım 

Production Co.: Rings in Color Dünya Hakları World 

Rights: Rings in Color

 ▪ Oğlago, Türkiye Milli Takımı için yarışan bir 
kayakla koşu atletinin hikâyesini anlatıyor. 
Kış olimpiyatlarının en popüler sporlarından 
biri olmasına rağmen kayakla koşu Türkiye’de 
neredeyse bilinmiyor. Olimpiyat Oyunları’na art 
arda dört kez katılmasına rağmen Sabahattin 
Oğlago’nun hiçbir zaman sponsoru olmadı, basın 
onunla hiç röportaj yapmadı. Dört kez Olimpiyat 
Oyunları’na katılmayı başaran Sabahattin Oğlago, 
yirmi yılı aşkın süredir Doğu Anadolu’nun 
dağlarında tek başına çalışıyor.

 ▪ Oğlago tells the story of a cross-country skiing 
athlete competing for the Turkish National Team. 
Despite being one of the most popular sports in 
Winter Olympics, cross-country skiing is almost 
unknown in Turkey. Although having participated 
four consecutive times to the Olympic Games, 
he never had a sponsor, or was interviewed by 
the press. As a four-time Olympian, Sabahattin 
Oğlago trains all by himself at the mountains of 
Eastern Anatolia for more than twenty years...
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CENGİZ

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 15’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Haydar Taştan

Senaryo Screenplay: Haydar Taştan Görüntü Yön. DoP: 

Orçun Özkılınç Kurgu Editing: Melih Kaymaz, Haydar 

Taştan Oyuncular Cast: İlyas Özçakır, Arzu Cabar, Muttalip 

Müjdeci, Münire Apaydın, Erdağ Yenel, Ali Külcü, Tuna 

Külcü Yapımcı Producer: Haydar Taştan Dünya Hakları 

World Rights: Haydar Taştan

 ▪ Cengiz işsiz bir aile babasıdır. Evde çocuklarının 
Milli Kahramanlık Haftası’nda rol alacakları piyesin 
hazırlığı devam ederken, iş bulma ümitlerini yitiren 
Cengiz’in davranışları değişmeye başlar.

 ▪ Cengiz is an unemployed man. His kids have 
been given roles in a play to be staged during 
National Heroism Week. As the rehearsals 
continue at home, Cengiz loses all his hope and 
his behaviour begins to change.

SÜRGÜNDE BİR YIL
A YEAR IN EXILE

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli & Siyah-Beyaz Colour & 

B&W | 19’ | Arapça Arabic

Yönetmen Director: Malaz Usta

Senaryo Screenplay: Malaz Usta, Mehmet Öztürk 

Görüntü Yön. DoP: Malaz Usta Kurgu Editing: Malaz Usta 

Katılanlar With: Malaz Usta Yapımcı Producer: Mehmet 

Öztürk Dünya Hakları World Rights: Malaz Usta

2021 istanbul Mansiyon Special Mention 

2020 boğaziçi (istanbul) En İyi Kısa Belgesel Best Short 

Documentary

 ▪ Genç ve yalnız bir Suriyeli göçmenin, ülkesinin 
dışında, İstanbul’da geçirdiği ilk yılın hikâyesi... 
Şehrin kalabalığında sürgün yalnız adamın 
belirsizlik içinde geçen anlarını ve hatıralarını 
işleyen bu film, karşısına çıkan görüntüleri, 
kafasındaki karmaşık düşünceleri tasvir ediyor. Ne 
ülkesine ne başka bir yere gidebilen, ne de yaşadığı 
yerde kabul gören genç bir adamın varoluş 
hikâyesi...

 ▪ An immigrant’s first year in a metropolitan 
city outside his small home country. Through a 
collection of moving images and sounds, the film 
displays what he faces, the images that he sees, 
the crowded thoughts in his head, and the state of 
emotional shock that he lives throughout the year.
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CEMİLE

TÜRKİYE TURKEY 

2021 | DCP | Renkli Colour | 11’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Belkıs Bayrak

Senaryo Screenplay: Belkıs Bayrak Görüntü Yön. DoP: 

Kürşat Üresin Kurgu Editing: Nihal Şen, Buğra Dedeoğlu 

Özgün Müzik Original Score: Orkhan Mirzesoy Oyuncular 

Cast: Ece Çakır, Hakan Durmuş Yapımcı Producer: Belkıs 

Bayrak Ortak Yapımcı Co-Producer: Ayşe Şahinboy Doğan 

Yapım Production Co.: Saba Film Dünya Hakları World 

Rights: Digital 104 Film Distribution

 ▪ Hırslı bir kickboks dövüşçüsü olan Cemile, 
duygularından ziyade kendisine güvendiği bir 
maça hazırlanır.

 ▪ Believing in herself but not her emotions, 
ambitious kickboxer Cemile is preparing for a 
match.

MOZAİK
MOSAIC

BELÇİKA BELGIUM 

2020 | DCP | Renkli & Siyah-Beyaz Colour & 

B&W | 15’ | Konuşmasız No Dialogue

Yönetmenler Directors: İmge Özbilge, Sine Özbilge

Senaryo Screenplay: İmge Özbilge Görüntü Yön. DoP: 

İmge Özbilge Kurgu Editing: İmge Özbilge, Sine Özbilge 

Yapımcı Producer: Annemie Degryse, Anne-Laure 

Guegan, Géraldine Sprimont Yapım Production Co.: 

Lunanime, Need Productions Dünya Hakları World 

Rights: Miyu Distribution

 ▪ Bir varmış, bir yokmuş, Ortadoğu’nun en eski 
şehirlerinden birinde, Müslüman bir müzisyen, 
Kürt bir öğrenci ve Hıristiyan bir küçük kız renkli, 
kültürel mozaiğin parçalarıymış. Bir gün şehirde 
kötücül sesler fısıldanmaya başladığında gizemli 
bir balık hepsini kurtarmaya gelmiş.

 ▪ In the oldest city of the Middle East, a Kurdish 
student, a Muslim musician and a Christian little 
girl are part of a cultural mosaic. When vicious 
noises bring war upon their city, a mysterious 
sunfish appears to save them.
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AKINTI
THE DIAMOND SEA

TÜRKİYE TURKEY

2021 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 18’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Arda Ekşigil

Senaryo Screenplay: Arda Ekşigil Görüntü Yön. DoP:

Meryem Yavuz Kurgu Editing: Can Eskinazi Oyuncular

Cast: İpek Türktan, Ali Seçkiner, Mustafa Uzunyılmaz, 

Hüseyin Sevimli, Ulaş Akarsu, Şirin Taşpınar, Yenak 

Özkarslıoğlu, Günsu Sarı Yapımcı Producer: Sinan 

Kesova, Alara Hamamcıoğlu, Öykü Canlı Ortak Yapımcı

Co-Producer: Harun Simavi Yapım Production Co.: Vigo 

Film, Yumurta Yapım Sanat Dünya Hakları World Rights:

Vigo Film, Yumurta Yapım Sanat

▪ Boğaz’ı mesken tutmuş sokak satıcısı Jale’nin 
yolu kendisi gibi akıntıya kapılmış sürüklenen 
balıkçılar, cinci hocalar, belalı âşıklar ve teşhircilerle 
kesişir.

▪ Jale, a free-spirited street vendor in her late 
thirties, roams around the forsaken shores of the 
Bosphorus. She crosses paths with heartbroken 
teenagers, an obnoxious admirer, exorcists, 
exhibitionists, fellow street sellers, fi sherwomen 
and treasure-hunters. Like frogs gathered around 
a pond, they only have each other––and the 
timeworn, yet still glittering, Diamond Sea.

MAMAVİLLE

TÜRKİYE TURKEY

2020 | DCP | Renkli Colour | 20’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Irmak Karasu

Senaryo Screenplay: Irmak Karasu Görüntü Yön. DoP:

Meryem Yavuz Kurgu Editing: Tamer Hassan, Irmak 

Karasu Oyuncular Cast: Ece Yüksel, Gönül Ürer Yapımcı

Producer: Su Baloğlu Yapım Production Co.: Sufi lm 

Dünya Hakları World Rights: Sufi lm

2020 antalya En İyi Kısa Film Best Short 

Film | 2020 signes de nuit (paris) Jüri Özel 

Ödülü Jury Award | 2020 izmir kısa ff short ff

En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Best Director, Best 

Cinematography | 2021 cinalfama (lizbon) En İyi 

Yönetmen Best Directing

▪ 15 yaşındaki Ferah, yaz tatilini anneannesinin 
yazlığında geçirmektedir. Anneanne, kendini gün 
boyu izlediği evlilik programlarıyla eğlerken, Ferah 
cinselliğini keşfetme sürecindedir.

▪ In a small port town, fi fteen-year-old Ferah 
is spending the summer at her grandmother’s 
beach house. The grandmother indulges in 
watching dating reality shows, while Ferah craves 
her own sexual release. Pressure is palpable, 
desire doesn’t still, and the summer wind blows 
strong through every opening.

LÂL

TÜRKİYE TURKEY

2020 | DCP | Renkli Colour | 15’ | Konuşmasız No 

Dialogue

Yönetmen Director: Gökalp Gönen

Senaryo Screenplay: Gökalp Gönen Görüntü Yön. DoP:

Gökalp Gönen Kurgu Editing: Gökalp Gönen Canlandırma

Animation: Ferit Yücel Karakter Kaplama Character 

Rendering: Ecem Okumuş Yapımcı Producer: Gökalp 

Gönen Dünya Hakları World Rights: Gökalp Gönen

2020 izmir kısa ff short ff En İyi Ulusal Animasyon 

Best National Animation

▪ Hiçlikten gelen bir kelime ile doğan yaratık, 
hayatta kalmak için kendisinden olan birini yemek 
zorundadır. Yaratığın da söylemeyi başardığı 
bu kelime ona dostlar, düşmanlar ve yeni avlar 
getirse de dengeyi kurmak zordur. Büyük kavga 
kaçınılmazdır ve başa dönmek çok uzun zaman 
alacaktır.

▪ Born from a word out of nothing, the creature 
must eat one of its own to survive. This word 
which the creature has managed to pronounce 
brings him friends, enemies, and new prey, 
although it’s diffi  cult to maintain the balance. 
A big fi ght is inevitable and it will take a long 
time to get back to the beginning.
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SEVAL

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 17’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Ahmet Keçili

Senaryo Screenplay: Ahmet Keçili Görüntü Yön. DoP: 

Ahmet Keçili Kurgu Editing: Necati Öz Özgün Müzik 

Original Score: Tony Anderson Katılanlar With: Seval 

Şimşek, Veli Şimşek, Güler Şimşek, Sevgi Şimşek, Ayşe 

Cerit, Ramazan Şimşek Yapımcı Producer: Nuri Cihan 

Özdoğan, Ahmet Keçili Dünya Hakları World Rights: 

Ahmet Keçili

2020 adana En İyi Film–Ulusal Öğrenci Kategorisi 

Belgesel Dalı Best Film–Student Category Documentary 

2020 artemis ff (izmir) En İyi Film Best Film

 ▪ Babasının 1980’lı yıllarda işlediği bir suçtan 
dolayı annesinin de hapse girmesiyle cezaevinde 
dünyaya gelen Seval, ailesinin ve kendisinin 
yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen çocuk 
ruhunu hiç yitirmeden Adana’nın Aladağ ilçesinin 
dağlarında babası ve kedisi ile birlikte mütevazı bir 
yaşam sürdürmektedir.

 ▪ Seval was born in prison after her mother was 
imprisoned for a crime her father committed in 
the 1980s. Seval, who has never lost her childlike 
spirit despite all the difficulties her family and 
herself have experienced, lives a humble life with 
her father and her cat in Aladağ, at the mountains 
of Adana.

BİNBİR GECE
ALF LEİLA WA LEİLA
THE THOUSAND AND ONE NIGHTS

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 17’ | Kürtçe Kurdish

Yönetmen Director: Mahsum Taşkın

Senaryo Screenplay: Mahsum Taşkın Görüntü Yön. DoP: 

Semih Yıldız Kurgu Editing: Erhan Örs Özgün Müzik 

Original Score: Berfu Çetinkaya, İlayda Ürkmez Oyuncular 

Cast: Bartu Osman Tuğral, Hatice Taşkın, Rıdvan Sevim, 

Çerkes Karadağ, Deniz Bilir Yapımcı Producer: Mahsum 

Taşkın Dünya Hakları World Rights: Mahsum Taşkın

2020 seattle turkish film festival Jüri Büyük  

Ödülü Grand Jury Award |  2020 vancouver  

turkish film festival İzleyici Ödülü Audience Award 

2020 antalya Jüri Özel Ödülü Special Jury Prize 

2021 ifsak kısa film yarışması short fılm 

competıtıon Jüri Özel Ödülü Special Jury Prize

 ▪ Seyithan köyde yaşayan bir çocuktur. Yarıyıl 
tatiline girmeden önce öğretmen her çocuğa birer 
masal verir. Başta aldığı masalla pek ilgilenmese 
de gece televizyon izlerken elektrikler kesilince 
Seyithan’ın canı sıkılır ve öğretmeninin verdiği 
masalı mum ışığında okumaya başlar. Masalın 
sonu diğer masalların içinde bulunduğu için 
onların peşine düşer.

 ▪ Twelve-year-old Seyithan living in a Kurdish 
Village in eastern Turkey meets the tales of The 
Thousand and One Nights and seeks a way to find 
the missing parts given by the school teacher to 
his classmates.

ÇAMAŞIR SUYU
BLEACH

TÜRKİYE TURKEY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 15’ | Türkçe, Kürtçe Turkish, 

Kurdish

Yönetmen Director: Büşra Bülbül

Senaryo Screenplay: Bekir Bülbül, Büşra Bülbül Görüntü 

Yön. DoP: Ebubekir Öztürk Kurgu Editing: Bekir Bülbül 

Özgün Müzik Original Score: Büşra Kayıkçı Oyuncular 

Cast: Nurdan Albamya Yapımcı Producer: Bekir Bülbül 

Yapım Production Co.: Mayıs Film Dünya Hakları World 

Rights: Mayıs Film

 ▪ Pusetteki bebeğiyle, merdiven silerek hayatını 
kazanmaya çalışan Sibel, birikmiş kiralarından 
dolayı evden atılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Bir taraftan çöplükte çalışan kocası Yılmaz’a 
ulaşıp durumu çözmeye çalışırken, bir taraftan 
da apartman dairelerini dolaşarak aylık merdiven 
parasını toplamaya çalışacaktır.

 ▪ Sibel, a lady with her baby in the stroller tries 
to earn money with cleaning the stairs, faces 
eviction for rent arrears. She tries to reach her 
husband Yılmaz, who works at a landfill, to 
handle the situation, meanwhile she also visits 
the flats and tries to collect her monthly stair 
cleaning fee.

SUSAM

TÜRKİYE TURKEY 

2021 | DCP | Renkli Colour | 18’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Sami Morhayim

Senaryo Screenplay: Sami Morhayim Görüntü Yön. 

DoP: Kağan Kerimoğlu Kurgu Editing: Ami Mor Özgün 

Müzik Original Score: Batuhan Yalaz Oyuncular Cast: 

Fatih Al, Feri Baycu Güler, Eylül Aydın, İzzet Bana, 

Forti Barokas Yapımcı Producer: Aycan Aluçlu, Hilal 

Şenel Yapım Production Co.: Surrealland Production, 

Kafein Multimedia Dünya Hakları World Rights: Kafein 

Multimedia, Surrealland Production

 ▪ Bahar Ailesi, Bar Mitzva töreni sabahı kendini 
odasına kilitleyen Susam’ı odadan çıkarmak 
isterken araya Şabat gününün dini kuralları girince 
alışılagelmedik bir gün yaşar.

 ▪ Bahar family faces a series of dilemmas on 
the morning of the older brother’s Bar Mitzvah 
ceremony with the limitations of Shabbat rules.
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ÖZEL GÖSTERİM: 
DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KLASİKLERİ

SPECIAL SCREENING: 
TURKISH CLASSICS REVISITED

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk 
sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına 
çıkarıyor ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına 
kazandırıyor. Atıf Yılmaz’ın çektiği 1987 yapımı Asiye Nasıl 
Kurtulur Atlas Prodüksiyon tarafından restore edildi.

Istanbul Film Festival continues to revive the most 
significant works of Turkish cinema by restoring these 
outstanding classics with the collaboration of Zurich 
Sigorta. The 1987 film How to Save Asiye was digitally 
restored by Atlas Prodüksiyon.

ÖZEL GÖSTERİM SPONSORU SPECIAL SCREENING SPONSOR
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ASİYE NASIL KURTULUR
HOW TO SAVE ASIYE

TÜRKİYE TURKEY

1986 | DCP | Renkli Colour | 106’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Atıf Yılmaz

Senaryo Screenplay: Barış Pirhasan Özgün Yapıt Original Work: Vasıf Öngören Görüntü Yön. DoP: Kenan Davutoğlu 

Kurgu Editing: Mevlüt Koçak Özgün Müzik Original Score: Sarper Özsan Oyuncular Cast: Müjde Ar, Ali Poyrazoğlu, 

Hümeyra, Nuran Oktar, Güler Ökten, Füsun Demirel, Yaman Okay, Yavuzer Çetinkaya, Fatoş Sezer, Defne Halman, 

Dursun Ali Sarıoğlu, Savaş Yurttaş, Taner Barlas Yapımcı Producer: Cengiz Ergun Yapım Production Co.: Odak Film 

Dünya Hakları World Sales: Odak Film

1987 antalya En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Best Supporting Actress (Hümeyra)
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▪ Anlatı içinde anlatı, katman içinde katman, 
oyun içinde oyun... Atıf Yılmaz imzalı Asiye Nasıl 
Kurtulur sinema tarihimizin üslup olarak en 
cüretkâr denemelerinden biri. Berlin’de tiyatro 
eğitimi almış Vasıf Öngören’in Epik Tiyatro etkileri 
taşıyan meşhur oyunundan perdeye taşınan 
filmde Brechtyen estetiği fark etmemek imkânsız. 
Müzikal sahneler, izleyiciye göz kırpan koro 
bölümleri, sık sık olay örgüsünü yırtarak izleyiciyi 
aktif şekilde anlatıya dahil etmeyi arzulayan 
bölümler... Barış Pirhasan tarafından sinemanın 
gramerine uyarlanan metin, Epik Tiyatro’nun 
anlatım biçimleriyle sinemada neler yapılacağı 
üzerine bir fikir cimnastiğidir aynı zamanda. 
İzleyici bir hikâyeyi, anlatılan karakterle bağ 
kurup bir duygusal arınma yaşamadan, bunun 
yerine karakteri içinde bulunduğu çıkmaza iten 
mekanizmaları analiz ederek nasıl takip eder? 

▪ Narration within narration, layer within layer, 
play within play... Asiye Nasıl Kurtulur | How to 
Save Asiye by Atıf Yılmaz is one of the most daring 
ventures in our cinematographic history. It is 
impossible not to notice a Brechtian aesthetic in 
this adaptation of the eponymous stage play written 
by Berlin-educated Vasıf Öngören displaying 
infl uences of Epic Theatre. Musical scenes, choral 
sequences winking at the viewer, numerous parts 
which tear the plot and invite the viewer to take 
part in the story... Adapted to cinematographic 
grammar by Barış Pirhasan, the text is also an 
exercise on what can be done in cinema along 
the lines of Epic Theatre’s narration styles. How 
can the viewer follow a story through the analysis 
of the mechanisms that corner characters into 
the dead end they’re in, rather than traditional 
empathy and emotional catharsis? What could be 
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Brechtyen estetiğin sinema perdesindeki karşılığı 
nedir? Atıf Yılmaz’ın filminin kıymeti, bu gibi 
sorularla sürekli meşgul olurken bir yandan da 
izleyeni öykünün bol oyunlu yapısıyla cezbederek 
sinemasal bir haz vermeyi de başarmasındadır. 
Nejat Saydam’ın 1974 yılında çektiği Asiye Nasıl 
Kurtulur’un aksine, Atıf Yılmaz’ın filminde 
anlatılan genelevdeki kadınlar birer kurban 
tasvirinden büsbütün uzaktır. Film daha ilk 
sahnesinden itibaren onları bir melodram unsuru 
yapmayacağını açık eder. Genelevde çalışmayı, 
seks işçiliği yapmayı, bu “yola düşmeyi” romantize 
etmez Atıf Yılmaz’ın filmi, ancak bu kadınların 
hayatındaki gündelik tantanayı, bizim sahne 
geleneğimizdeki müzikalleri anımsatan bir cümbüş 
neşesi içinde anlatır. Bu neşe sayesinde, ahlakçı bir 
melodramdan bambaşka bir his bırakır film. 
Annesi de seks işçisi olan ve yaşamındaki her 
yolun nihai durağında kendisi de onun izinden 
gitmekten başka çare bulamayan Asiye’nin 
öyküsüdür izlediğimiz temelinde. Bu tanıdık 
öykünün bambaşka bir biçimle, Yeşilçam 
melodramlarının yerine Brechtyen estetikle 
aktarılmasındaki başarıda oyuncu kadrosunun da 
büyük payı vardır. Kurmaca içindeki kurmaca ya da 
“film içindeki oyun” diyebileceğimiz sahnelerde 
Müjde Ar ve Hümeyra, Asiye’nin hayatının 
alabileceği farklı yolları canlandırırlar. Filmin 
en önemli katmanlarından biri bu “temsil”dir. 
Fuhuşla Mücadele Derneği’nden gelen, cemiyette 
pişmiş bir burjuva hanım, genelev çalışanlarının 
hayata geçirdikleri bu temsil sayesinde Asiye gibi 
kadınların neden hep aynı kapana kısıldıklarına 
şahit olmuş olur. 
Nihayetinde Asiye Nasıl Kurtulur, yalnızca 
genelevde çalışan kadınları yaratan 
mekanizmalarla değil, bu çarkların oluşmasını 
sağlayan düzenin kendisiyle ilgili bir söz söyler. 
Müjde Ar, Hümeyra ve Ali Poyrazoğlu gibi 
oyuncular, kurmacanın içindeki farklı katmanlarda 
birkaç farklı persona’yı birden konuşturur, filmin 
düzen karşıtı tonunun nüanslarını kıvrakça yansıtır. 
Baştan sona ustaca kurulmuş mizansenlerle 
film bize hep tiyatro sahnesini anımsatsa da, bir 
yandan da sinemanın gramerine has bir estetik 
tutturur ve dördüncü duvarı aşındırıp izleyiciyi 
eleştirel düşünceye davet eder.

cinema’s response to Brechtian aesthetics? Atıf 
Yılmaz’s film is all the more precious as it does not 
content itself with addressing these questions, but 
rather draws the viewers into its extraordinarily 
playful structure, and rewards them with true 
cinematographic delectation. 
Contrarily to Nejat Saydam’s 1974 adaptation, the 
women in the brothel in Atıf Yılmaz’s film are 
far from being depicted as victims. Right from 
the opening, the film makes it clear that it won’t 
turn these women into just another melodramatic 
element. Atıf Yılmaz’s film won’t romanticize 
working in a brothel, being a sex worker, or “falling 
victim”, instead, it reflects these women’s daily life 
rampage in a cheerful celebration, evoking our 
musical stage tradition. Thanks to this buoyancy, 
the taste the film leaves in the mouth is nothing 
like a moralistic melodrama. 
The story we are being told is essentially that of 
Asiye, the daughter of a sex worker as well, who 
eventually has no choice but to follow in her 
mother’s footsteps after all other ways run dry. 
The powerful cast has a lot to do with the success 
of the rendition of this familiar plot in a Brechtian 
aesthetic rather than the typically melodramatic 
tone of Yeşilçam productions. Müjde Ar and 
Hümeyra enact the different paths Asiye could 
have followed in the narration within a narration, 
or “play within film” sequences. One of the film’s 
most important layers is precisely this “stratum 
of representation.” Thanks to this representation, 
enacted by the women in the brothel, a bourgeois 
lady from the Society against Prostitution, pure 
product of her class, gets a grasp of why women 
like Asiye are always trapped in the same mangle. 
Eventually, How to Save Asiye does not content 
itself with identifying the mechanisms that create 
the women working in brothels, but also addresses 
the very system which gives way to the formation 
of these cogwheels. Actors such as Müjde Ar, 
Hümeyra and Ali Poyrazoğlu give life to more 
than just one persona along the tracks of the film’s 
narration layers and wittily convey the nuances of 
the film’s anti-system tone in the process. However 
reminiscent of the theatre this brilliantly staged 
film might be, it achieves its proper aesthetics 
by means of a purely cinematographic grammar 
and breaks the fourth wall in an invitation for the 
spectator to delve in critical thinking.

— Abbas Bozkurt
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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.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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DERİSİNİ SATAN ADAM
THE MAN WHO SOLD HIS SKIN

TUNUS, FRANSA, ALMANYA, BELÇİKA, İSVEÇ TUNISIA, FRANCE, GERMANY, BELGIUM, SWEDEN

2021 | DCP | Renkli Colour | 102’ | Arapça, İngilizce, Fransızca Arabic, English, French

Yönetmen Director: Kaouther Ben Hania

Senaryo Screenplay: Kaouther Ben Hania Görüntü Yön. DoP: Christopher Aoun Kurgu Editing: Marie-Hélène Dozo 

Özgün Müzik Original Score: Amine Bouhafa Oyuncular Cast: Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci, Koen de 

Bouw, Darina Al Joundi, Christian Vadim Yapımcı Producer: Nadim Cheikhrouha, Habib Attia, Thanassis Kharathanos, 

Annabella Nezri Yapım Production Co.: Tanit Films, Cinetelefi lms, Twenty Twenty Vision, Kwassa Films, Laika Film & 

Television, Metafora Media Production, Sunnyland Film, Film i Vast, Voo & Be TV, Istiqlal Films Dünya Hakları World 

Sales: BAC Films Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

2020 venedik venıce En İyi Oyuncu–Ufuklar Best Actor–Horizons (Yahya Mahayni) | 2020 stockholm En İyi 

Senaryo Best Screenplay

▪ Sevgilisi zorla evlendirilerek Brüksel’e yollanan 
Suriyeli mülteci Sam Ali, Avrupa’ya gidebilmek 
uğruna dünyanın en çılgın sanatçılarından 
birinin teklifini kabul eder: Sırtına koskoca bir 
Schengen vizesi dövmesi yaptıracak ve bu yapıt 
olarak dünyanın her yerine “sergilenmek” üzere 
seyahat edebilecektir. Uluslararası Film dalında 
Oscar adaylığı alan ilk Tunus filmi Derisini Satan 
Adam, 2006’dan bu yana halen çeşitli ülkelerde 
“sergilenen” Tim’in, yani Belçikalı sanatçı 
Wim Delvoye’nın “yapıtı” olan adamın gerçek 
hikâyesinden esinleniyor. Sanat, sömürü, kölelik, 
özgürlük, görünürlük, bir insanın “fiyatı” ve 
“değeri” hakkında aslen bir aşk hikâyesi anlatan 
film, yönetmeni Ben Hania’ya göre eşitsiz bir 
sistemde kişisel özgürlük hakkında bir alegori.”

▪ Sam Ali’s fi ancée is forced to marry a richer 
man and move to Brussels. A Syrian refugee in 
Lebanon, Sam Ali accepts to have his back tattooed 
as a Schengen visa by one of by the world’s most 
sulfurous contemporary artist, to be able to 
travel to Europe and meet his fi ancée. The fi rst 
Tunisian fi lm to be nominated for an Oscar in the 
International Film category, The Man Who Sold His 
Skin was inspired by the real life story of Tim, 
a man who has been being “exhibited” since 2006, 
as the work of the Belgian artist Wim Delvoye. 
A fi lm about art, exploitation, enslavement, 
freedom, visibility, “value and price” of a person, 
and a love story, The Man Who Sold His Skin is, 
according to Ben Hania, “an allegory about one’s 
personal freedom in an inegalitarian system.”
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YENİ DÜZEN
NUEVO ORDEN
NEW ORDER

MEKSİKA, FRANSA MEXICO, FRANCE 

2020 | DCP | Renkli Colour | 86’ | İspanyolca Spanish

Yönetmen Director: Michel Franco

Senaryo Screenplay: Michel Franco Görüntü Yön. DoP: Yves Cape Kurgu Editing: Oscar Figueroa, Jara Michel Franco 

Oyuncular Cast: Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, 

Eligio Meléndez Yapımcı Producer: Michel Franco, Cristina Velasco L, Eréndira Núñez Larios, Charlotte Uzu Yapım 

Production Co.: Teorema, Les Films d’Ici Dünya Hakları World Sales: The Match Factory Türkiye Hakları Turkish 

Rights: Bir Film

2020 venedik venıce Jüri Büyük Ödülü Grand Jury Prize

 ▪ Michel Franco’nun, ülkesi Meksika’da üstelik 
pandemi sırasında büyük gişe başarısı yakalayan 
yeni filmi Variety’den Peter Debruge’un sözleriyle, 
“Joker’ın bittiği yerden devam eden” gerilimli bir 
distopya, çok sert bir sosyal eşitsizlik eleştirisi. 
Film, çok zengin bir ailenin evindeki düğünle 
başlıyor; sokaklardaki protestolar şiddetini 
gitgide artırdıkça ordu olağanüstü hal ilan ederek 
yönetime el koyuyor ve zengin-fakir-protestocu 
ayrımı yapmadan kanlı cuntasını kuruyor. Tüm 
süreci baştaki gelinin gözlerinden izlediğimiz Yeni 
Düzen’in senaristi, yapımcısı ve kurgucusu da 
Michel Franco.

 ▪ Michel Franco’s latest film which topped 
Mexican box-office during the pandemic is a 
riveting, suspenseful dystopian drama, a relentless 
critique of social inequality “essentially picking up 
where Joker left off,” according to Peter Debruge 
of Variety. The film opens as a lavish upper-class 
wedding goes awry in an unexpected uprising of 
class warfare that gives way to a violent military 
coup d’état. As seen through the eyes of the young 
bride, New Order is written, produced, directed, 
and edited by Michel Franco.

FABIAN VEYA BOK YOLUNA GİTMEK
FABIAN ODER DER GANG VOR DIE HUNDE
FABIAN – GOING TO THE DOGS

ALMANYA GERMANY 

2021 | DCP | Renkli Colour | 176’ | Almanca German

Yönetmen Director: Dominik Graf

Senaryo Screenplay: Constantin Lieb, Dominik Graf Özgün Yapıt Original Work: Erich Kästner Görüntü Yön. DoP: 

Hanno Lentz Kurgu Editing: Claudia Wolscht Özgün Müzik Original Score: Sven Rossenbach, Florian van Volxem 

Oyuncular Cast: Tom Schilling, Saskia Rosendahl, Albrecht Schuch, Meret Becker, Michael Wittenborn, Petra 

Kalkutschke, Elmar Gutmann, Aljoscha Stadelmann, Anne Bennent, Eva Medusa Gühne Yapımcı Producer: Felix von 

Boehm Yapım Production Co.: Lupa Film Dünya Hakları World Sales: Les Films du Losange

2021 alman sinema ödülleri german fılm awards En İyi Görüntü, En İyi Kurgu, En İyi Film–Gümüş Best 

Cinematography, Best Editing, Best Film–Silver |  2021 nuremberg türk-alman ff turkey-germany ff En İyi Film 

Best Feature

 ▪ Yıl 1931. Bir sigara firmasında reklam yazarlığı 
yaparak hayatını sürdüren Jakob Fabian, 
Almanya’nın durumunu ahlaki çöküşe ve cinsel 
özgürlüğe bağlıyor. Gözlemlerini geceleri 
takıldığı kaçak barlarda, randevuevlerinde, kabare 
kulüplerinde yapan Fabian, bu karamsar ruh halini 
âşık olunca üzerinden atıyor ancak ama hayat 
Berlinliler ve tüm dünya için gitgide zorlaşıyor. 
Film, Erich Kästner’in Türkçeye “Bok Yoluna 
Gitmek” adıyla çevrilen romanından sinemaya 
uyarlandı. Roman yayımlandığı 1931’de sansürlendi 
hem de Nazi döneminde “yoz asfalt edebiyatı” 
denilerek yakılan kitaplar arasında yer aldı.  
 
Bu film German Films’in değerli katkılarıyla 
gösterildi.

 ▪ Berlin, 1931. Jakob Fabian works in the 
advertising department of a cigarette factory 
during the day and drifts through bars, brothels 
and artist studios at night. He blames the current 
state of Germany on moral decadence and sexual 
liberty. He manages to shed his pessimistic 
attitude when he falls in love. But his world, along 
with that of the entire humanity is about to fall 
apart. Fabian was adapted from Erich Kästner’s 
novel, which was censured at its publishing and 
later burnt by the Nazis as “decadent asphalt 
literature.” 
 
This film was screened with the kind support of 
German Films.
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DÜNYAYI KURTARAN ADAM
THE MAN WHO SAVED THE WORLD

TÜRKİYE TURKEY 

1982 | DCP | Renkli Colour | 91’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Çetin İnanç

Senaryo Screenplay: Cüneyt Arkın Görüntü Yön. DoP: Çetin Gürtop Kurgu Editing: Necdet Tok Oyuncular Cast: Cüneyt 

Arkın, Aytekin Akkaya, Füsun Uçar, Hüseyin Peyda, Hikmet Taşdemir, Necla Fide Yapımcı Producer: Mehmet Karahafız 

Yapım Production Co.: Anıt Ticaret Dünya Hakları World Rights: Fanatik Film Kaynak Print Source: Iain Smiths, Ed Glaser

 ▪ 70’li yıllar sona ererken “Yıldız Savaşları” çılgınlığı 
her yeri sarmıştı. Lucas’ın filmine öykünen uzay 
operalarının sayısı giderek artıyor, hatta bazı ülkeler 
kendi Yıldız Savaşları imitasyonlarını üretiyordu. 
Türkiye de bu eğilime 1982 yılında Dünyayı Kurtaran 
Adam ile katıldı. Filmin yönetmenliğini, o yıllarda 
müthiş bir hızla çektiği sayısız tür sineması 
örneğiyle “Jet Rejisör” lakabını kazanan Çetin 
İnanç üstlenmişti ve açıkçası Dünyayı Kurtaran 
Adam benzerlerinden oldukça farklıydı. Zira Yıldız 
Savaşları’ndan esinlenmekle kalmıyor, bazı sahneleri 
de “ödünç alıyordu”. Gösterime girdiği dönemde 
hiç yüz verilmeyen bu benzersiz bilim kurgu/dövüş 
filmi kırması, 90’lı yıllarda yeniden keşfedilince 
bir kült filme dönüşmüş, hatta tüm dünyada 
“Türkiye’nin Yıldız Savaşları” diye ün kazanmıştı. 
Sahip olduğu ünü kesinlikle hak eden bu kült klasik, 
birkaç yıl önce İngiltere’de vizyona girmesi için 
restore edilen yeni kopyasıyla ve festivalin bu yılki 
onur ödülü sahiplerinden yönetmen Çetin İnanç’a 
saygı duruşu amacıyla gösteriliyor.

— Engin Ertan

 ▪ As the 1970s were coming to an end, the Star 
Wars craze was globally spreading. Space operas 
kin to Lucas’ franchise were increasing in number 
and some countries even produced their own 
imitations of Star Wars. Turkey’s own version 
came in 1982 with The Man Who Saved the World. 
Directed by Çetin İnanç, aka “jet director” thanks 
to his incredulously speedy making of numerous 
genre films, The Man Who Saved the World was 
honestly quite different from its counterparts 
since not only did it inspire from Star Wars, it 
also “borrowed” certain scenes. This unequalled 
example of science-fiction meets fighting movie 
was a box office failure when it opened, but 
gained cult status when it was rediscovered in the 
90s, nicknamed the “Turkish Star Wars.” Most 
definitely living up to its fame, this cult classic was 
restored and digitally scanned a few years back, 
and will be screened at the Festival as an homage 
to the director Çetin İnanç, who receives the 
festival’s Honorary Cinema Award this year.

— Engin Ertan

KAÇIK PORNO
BABARDEALA CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC
BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN

ROMANYA, HIRVATİSTAN, ÇEK CUMHURİYETİ, LÜKSEMBURG ROMANIA, CROATIA, CZECHIA, LUXEMBOURG 

2021 | DCP | Renkli Colour | 106’ | Romence Romanian

Yönetmen Director: Radu Jude

Senaryo Screenplay: Radu Jude Görüntü Yön. DoP: Marius Panduru Kurgu Editing: Catalin Cristuțiu Özgün Müzik 

Original Score: Jura Ferina, Pavao Miholjevi Oyuncular Cast: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai, Nicodim 

Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu Yapımcı Producer: Ada Solomon Yapım Production Co.: microFilm 

Dünya Hakları World Sales: Heretic Outreach Türkiye Hakları Turkish Rights: Fabula Films

2021 berlin Altın Ayı Golden Bear

 ▪ Radu Jude, “tüm filmlerimin özünde içten 
komediler olduğunu düşünüyorum” diyor; 
2021 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı En İyi 
Film Ödülü’nü kazanan son filmi de bu tanıma 
uyuyor. Kaçık Porno, COVID çağının tam da 
ortasında geçen, şahane bir çağdaş zaman 
taşlaması. Kocasıyla çektiği amatör seks kaydının 
internete sızmasıyla işini ve itibarını kaybetme 
noktasına gelen bir öğretmeni izleyen film, 
Romanya’da gerçek bir gazete haberi ve sonrasında 
Jude’nin arkadaşlarıyla konu üzerine hararetli 
tartışmalarından esinlenerek ortaya çıkmış. 
İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisi 
başkanı Radu Jude, filmi için “Sonuçta cinsellik 
bahane, ardındaki ikiyüzlü hâllerimize, tepe taklak 
gidişatımıza bakıyoruz” diyor.

 ▪ “I consider all of my films to be essentially 
honest comedies,” says Radu Jude, and his latest 
film which won the Golden Bear for best film 
at the 2021 Berlin Film Festival is just that. Bad 
Luck Banging or Loony Porn is a brilliant COVID-
era satire of contemporary times that follows 
a schoolteacher who finds her reputation and 
career under threat after a sex tape with her 
husband is uploaded onto the internet. A film 
in three loosely connected parts, it was inspired 
by an actual newspaper article and the ensuing 
fierce discussions of Jude with his friends. The 
president of the International Competition 
jury of the Istanbul Film Festival, Radu Jude 
says, “sexuality is just the pretext, we observe 
our hypocrisy of morality and casual everyday 
unpleasantness.”
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DOĞAL IŞIK
TERMÉSZETES FÉNY
NATURAL LIGHT

MACARİSTAN, LETONYA, FRANSA, ALMANYA HUNGARY, LATVIA, FRANCE, GERMANY

2021 | DCP | Renkli Colour | 103’ | Macarca Hungarian

Yönetmen Director: Dénes Nagy

Senaryo Screenplay: Dénes Nagy Özgün Yapıt Original Work: Pál Závada Görüntü Yön. DoP: Tamás Dobos Kurgu

Editing: Nicolas Rumpl Oyuncular Cast: Ferenc Szabó, Tamás Garbacz, László Bajkó, Gyula Franczia, Ernö Stuhl, Gyula 

Szilágyi, Mareks Lapeskis, Krisztián Kozó Yapımcı Producer: Sára László, Marcell Gerö, Inese Boka-Grūbe, Caroline 

Piras, Melanie Blocksdorf Yapım Production Co.: Campfi lm Dünya Hakları World Sales: Luxbox

2021 berlin En İyi Yönetmen Best Director | 2021 efa En İyi Yapım Tasarım Best Production Design

▪ Doğal Işık, sıradan bir savaş filmi değil; ahlaki 
ikilemler arasında kalan, suçluluk ve vicdan 
muhasebesiyle daha da karanlığa gömülenlerin 
hikâyesini anlatan bir dram... Doğal Işık, İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Macar birliklerinin işgali 
altındaki Sovyetler Birliği topraklarında geçiyor. 
Aslında çiftçi olan Asteğmen Istvan özel bir Macar 
birliğine mensuptur. Görevleri, buz tutmuş bataklık 
arazide köyden köye gidip direnişçi partizanları 
tespit etmektir. Bir saldırıda kumandanları 
öldürülünce Istvan hiçbir zaman gerçekten kontrol 
altına alamayacağı, feci sonuçlanacağı kesin bu 
operasyonun başına geçmek zorunda kalır. “Dünyayı 
doğru değerlendirdiğimizi, hayattaki ödevimizi 
bildiğimizi sanırız. Bu algının nasıl da zayıf olduğunu 
göstermek istedim” diyor yönetmen Dénes Nagy.

Bu film Macar Kültür Merkezi’nin değerli katkılarıyla 
gösterilmektedir.

▪ Natural Light is not just a war movie; it tells of 
a descent into further darkness by men who face 
constant moral dilemmas of guilt and conscience. 
The fi lm is set during World War II, in the 
Hungarian-occupied Soviet territory. A simple 
Hungarian farmer, István is part of a special 
unit tasked with travelling from village to village 
looking for partisan groups in the icy marshland. 
When their commander is killed, he has to take 
command of the unit, but this is bound to have 
horrifi c consequences. “We think that we have 
acquired a clear judgment about things around 
us,” director Nagy says in Variety magazine, 
“we believe that we know what’s our task in 
life. The fi lm wants to question this image of 
ourselves.”

This fi lm is screened with the generous support of the 
Hungarian Culture Center.

SUMMER OF SOUL (…OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

ABD USA

2021 | DCP | Renkli Colour | 117’ | İngilizce English

Yönetmen Director: Ahmir “Questlove” Thompson

Görüntü Yön. DoP: Shawn Peters Kurgu Editing: Joshua L. Pearson Yapımcı Producer: David Dinerstein, Robert 

Fyvolent, Joseph Patel Yapım Production Co.: Mass Distraction Media Dünya Hakları World Sales: Disney Türkiye 

Hakları Turkish Rights: UIP, Türkiye

2021 sundance Büyük Jüri Ödülü, İzleyici Ödülü –ABD Belgesel Grand Jury Prize, Audience Award – US Documentary

▪ 1969’da, Woodstock’la aynı yaz, sadece 150 km 
ötede, başka bir müzik festivali yapıldı: Harlem 
Mount Morris Park’taki (şimdinin Marcus Garvey 
Park’ı) Harlem Kültür Festivali. Altı hafta süren, 
300.000 kişinin katıldığı ve sonraları “Siyah 
Woodstock” olarak adlandırılan bu festivalde Stevie 
Wonder, Mahalia Jackson, Mavis Staples, Gladys 
Knight & the Pips ve Sly and the Family Stone gibi 
efsane isimler sahne aldı ancak festival anaakım 
medyada kendine neredeyse hiç yer bulmadı. 
Dönemin büyük televizyoncularından Hal Tuchin’in 
festivalden çektiği 40 saatlik görüntüler tam 50 
yıl boyunca bir depoda kapalı kaldı. The Roots 
grubunun kurucularından Amerikalı ünlü davulcu, 
müzisyen ve yazar Questlove, kültür, sanat, müzik, 
moda ve Afrika asıllı Amerikalıların tarihinin önemli 
noktalarından biri olan bu benzersiz etkinliğin 
kayıtlarını ortaya çıkardı ve filme aktardı.

▪ In 1969, during the same summer as 
Woodstock, a diff erent music festival took 
place 100 miles away, yet it received virtually 
no coverage from the mainstream media. The 
Harlem Cultural Festival, which was held at 
Mount Morris Park (now Marcus Garvey Park) 
in Harlem lasted for six weeks. An attendance of 
300,000 and performers such as Stevie Wonder, 
Mahalia Jackson, Mavis Staples, Gladys Knight 
& the Pips, and Sly and the Family Stone, later 
was dubbed the “Black Woodstock”. 40 hours 
of never-seen-before footage was originally shot 
by TV pioneer Hal Tulchin, but remained in 
storage for the past 50 years until now. This event, 
pivotal of the culture, fashion, music, and African 
American history was unearthed and brought to 
fi lm by drummer, musician, and writer Questlove, 
a founder of The Roots.
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KÜÇÜK ANNE
PETITE MAMAN

FRANSA FRANCE 

2021 | DCP | Renkli Colour | 72’ | Fransızca French

Yönetmen Director: Céline Sciamma

Senaryo Screenplay: Céline Sciamma Görüntü Yön. DoP: Claire Mathon Kurgu Editing: Julien Lacheray Özgün Müzik 

Original Score: Jean-Baptiste de Laubier Oyuncular Cast: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane 

Varupenne, Margot Abascal Yapımcı Producer: Bénédicte Couvreur Yapım Production Co.: Lilies Films Dünya Hakları 

World Sales: MK2 Türkiye Hakları Turkish Rights: MUBI

 ▪ Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi ile müthiş bir 
hayran kitlesi kazanan Céline Sciamma, Tomboy 
ve Kabakçığın Hayatı’ndaki gibi yine zorlu ve tatlı 
çocukluk yıllarına dönüyor. Sciamma’nın 2021 
Berlin Film Festivali’nde ana yarışmada prömiyerini 
yapan yeni filmi, sekiz yaşındaki Nelly’nin 
anneannesinin hayatını kaybetmesiyle başlıyor. 
Annesi Marion’un küçüklüğünde gezdiği, oynadığı 
yerlerde vakit geçirirken annesi birden ortadan 
kayboluyor ve Nelly kendi yaşlarında, Marion 
adında bir kızla tanışıyor. Hayatın gizemlerini 
kadın bakış açısından ele alan Sciamma, bu 
kez hafıza ve hayal gücünün kesiştiği noktaya 
kamerasını yöneltiyor ve Hayao Miyazaki filmleriyle 
Chantal Akerman’dan esinlenerek yine benzersiz 
bir büyüme hikâyesi anlatıyor. Küçük Marion ile 
Nelly’yi ikiz kız kardeşler Gabrielle ve Joséphine 
Sanz canlandırıyor.

 ▪ Expanding her fan base with the success of 
The Portrait of A Lady on Fire, Céline Sciamma 
returns to the sweet though challenging years of 
childhood as in Tomboy and My Life as a Courgette. 
Premiering within the main competition at 
the 2021 Berlin Film Festival, Petite Maman 
opens with the death of eight-year-old Nelly’s 
grandmother. As Nelly plays along the places 
where her mother Marion used to play when she 
was a child, Marion suddenly disappears, and 
Nelly meets a girl her own age, called Marion. 
Delving into the mysteries of life from a female 
perspective, Sciamma this time draws inspiration 
from the films of Hayao Miyazaki and Chantal 
Akerman to turn her camera towards the 
intersection of remembrance and imagination to 
tell a unique coming-of-age story. Young Marion 
and Nelly are played by twin sisters Gabrielle and 
Joséphine Sanz.

BİR DAHA ASLA KAR YAĞMAYACAK
ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BEDZIE
NEVER GONNA SNOW AGAIN

POLONYA, ALMANYA POLAND, GERMANY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 113’ | Lehçe, Rusça, Fransızca, Vietnam dili Polish, Russian, French, Vietnamese

Yönetmenler Directors: Malgorzata Szumowska, Michal Englert

Senaryo Screenplay: Michal Englert, Malgorzata Szumowska Görüntü Yön. DoP: Michal Englert Kurgu Editing: Jaroslaw 

Kaminski, Agata Cierniak Oyuncular Cast: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna 

Figura, Andrzej Chyra Yapımcı Producer: Agnieszka Wasiak, Mariusz Wlodarski, Malgorzata Szumowska, Michal 

Englert, Viola Fügen, Michael Weber Yapım Production Co.: Lava Films, Match Factory Productions Dünya Hakları 

World Sales: The Match Factory Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

 ▪ Polonya’nın Oscar adayı olan, karanlık olduğu 
kadar komik ve tuhaf bu süperkahraman filminin 
ortak yönetmenleri, en son Öteki Kuzu filmini 
izlediğimiz Malgorzata Szumowska ile birçok 
filminde çalıştığı görüntü yönetmeni ve senarist 
Michal Englert. İlk gösterimini Venedik Film 
Festivali’nde yapan film, birdenbire ortaya çıkan 
yakışıklı bir genç adamın zenginlerin oturduğu bir 
siteye girip masörlük yapmasıyla başlıyor. Zhenia 
adındaki Rus aksanlı bu egzotik, cazibeli adam, 
maharetli elleriyle masaj yapmakla kalmıyor, 
iyileştiriyor, sözleri yalnız kadınların ruhlarına 
işliyor. Zhenia’nın sesi, çocukları artık kardan adam 
yapmayan bu zengin ve mutsuz insanlara mazinin 
huzurlu günlerinden sesleniyor sanki ve onların 
yaşamlarını değiştiriyor. Zhenia’yı canlandıran Alec 
Utgoff’u Stranger Days dizisi ve Mission: Impossible 
– Rogue Nation gibi birçok filmden tanıyoruz.

 ▪ Malgorzata Szumowska, whose The Other 
Lamb we recently watched, has co-directed this 
darkly funny and unusual superhero film with 
her long-time collaborator, screenwriter and 
cinematographer, Michal Englert. Premiering 
at Venice Film Festival, the film opens with 
an attractive, young man who appears out of 
nowhere, offering massage services at a gated, 
wealthy community. An exotic man with a 
Russian accent, this masseur is called Zhenia, and 
he has a gift: his hands heal, his eyes penetrate 
the souls of the lonely women. To them, his 
voice sounds like the song of the past, a peaceful 
melody of their childhood, when the world was 
a safer place. Zhenia changes the lives of these 
unhappy rich people, whose children don’t make 
snowmen anymore. Alec Utgoff, who plays 
Zhenia, was in the cast of Stranger Days and many 
feature films including Mission: Impossible – Rogue 
Nation.
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TAÇSIZ KRAL
CROWNLESS KING

TÜRKİYE TURKEY

1965 | BluRay | Siyah-Beyaz B&W | 90’ | Türkçe Turkish

Yönetmen Director: Atıf Yılmaz

Senaryo Screenplay: Safa Önal Görüntü Yön. DoP: Mahmut Demir Kurgu Editing: Turgut İnangiray Oyuncular Cast:

Metin Oktay, Gönül Yazar, Ayten Kaçmaz (Gökçer), Ajda Pekkan, Erol Taş, Can Tengizman, Lefter Küçükandonyadis, 

Renan Fosforoğlu Yapımcı Producer: Arslan Barutçuoğlu Yapım Production Co.: Arzu Film Dünya Hakları World Sales:

Arzu Film

▪ Futbol tarihimizin en büyük efsanelerinden 
Metin Oktay’ın hayatı iyi bir melodram için gereken 
her türlü malzemeye sahipti. Yeteneği sayesinde 
İzmir’in sokaklarından zirveye doğru şimşek hızıyla 
yükselen, Galatarasay’da gol krallıkları kazandıktan 
sonra İtalya’ya giden genç bir adam ve onun zirve 
tırmanışında yaşadığı kalp kırıklıkları... Spot ışıkları 
ve bol gelgitli bir duygusal hayat... Metin Oktay’ın 
yaşamından ilham alan Taçsız Kral’da ünlü futbolcu 
beyazperdedeki ilk ve tek rolünde bizzat kendisini 
canlandırırken ona Gönül Yazar, Ajda Pekkan, Erol 
Taş gibi dönemin popüler isimleri eşlik ediyor. 
Dijital restore kopyasından izleyeceğimiz, Atıf 
Yılmaz’ın erken dönem filmlerinden Taçsız Kral’da 
klasik Yeşilçam melodramlarının her tadı mevcut.

▪ One of the greatest legends of Turkish national 
football history, Metin Oktay’s life story contains 
all the necessary elements of a good melodrama. 
A young man who climbed the ladder of success 
at light speed from the streets of Izmir to the goal 
scoring king of Galatasaray’s throne before going 
to Italy, and heartbreaks along the way... The 
spotlights and an emotional life in the shape of a 
rollercoaster... Drawing its inspiration from Metin 
Oktay’s life story, The Crownless King features the 
famous footballer’s fi rst and only performance on 
the big screen as himself, accompanied by Gönül 
Yazar, Ajda Pekkan, and Erol Taş in the cast. One 
of Atıf Yılmaz’ early works, The Crownless King, 
which we will have the chance to watch from a 
digitally remastered copy, bears all the savours of 
classic Yeşilçam melodramas.

NOMADLAND

ABD USA

2020 | DCP | Renkli Colour | 107’ | İngilizce English

Yönetmen Director: Chloé Zhao

Senaryo Screenplay: Chloé Zhao Özgün Yapıt Original Work: Jessica Bruder Görüntü Yön. DoP: Joshua James Richards 

Kurgu Editing: Chloé Zhao Oyuncular Cast: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie 

Yapımcı Producer: Chloé Zhao, Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey Yapım Production Co.:

Highwayman Films, Hear|Say Productions, Cor Cordium Productions Dünya Hakları World Sales: Searchlight Pictures 

Türkiye Hakları Turkish Rights: UIP, Türkiye

2021 oscar Yılın En İyi Filmi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmenlik Best Motion Picture of the Year, Best 

Performance by an Actress in a Leading Role, Best Achievement in Directing | 2021 bafta En İyi Film, 

En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Best Film, Best Leading Actress, Best Director, Best 

Cinematography | 2020 toronto Halkın Seçimi People’s Choice Award | 2020 venedik venıce Altın Aslan, 

SIGNIS Ödülü - Mansiyon Golden Lion, SIGNIS Award - Honorable Mention

▪ Chloé Zhao Amerika’nın batı bölgelerinden 
şaşırtıcı insan hikâyeleri anlatmaya devam 
ediyor. Yılın en çok ses getiren ve ödül kazanan 
filmlerinden Nomadland, 2007-2008’deki 
ekonomik gerilemenin ardından, köklerini ve 
bağlarını yok sayarak karavanda yaşamaya 
başlayan 60 yaşlarındaki bir kadının başından 
geçenleri anlatan bir yol filmi. Başrolü üstlenen 
Frances McDormand, filmin yapımcıları arasında 
aynı zamanda. Chloé Zhao 2018’de The Rider ile 
festivalde Altın Lale için yarışmış ve FIPRESCI 
Ödülü’nü kazanmıştı.

▪ Chloé Zhao continues to tell fascinating stories 
of the American West. One of the most talked-
about fi lms of the year, Nomadland is a road movie 
that follows a 60-something woman, who after 
losing everything in the Great Recession embarks 
on a journey, living as a van-dwelling modern-day 
nomad. The lead Frances McDormand also is 
one of the producers of Nomadland. Zhao’s The 
Rider had competed for the Golden Tulip in 2018 
and won the FIPRESCI Award at Istanbul Film 
Festival.
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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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İNSAN SESİ
THE HUMAN VOICE

İSPANYA, ABD SPAIN, USA

2020 | H264 | Renkli Colour | 30’ | İngilizce English

Yönetmen Director: Pedro Almodóvar

Senaryo Screenplay: Pedro Almodóvar Özgün Yapıt Original Work: Jean Cocteau Görüntü Yön. DoP: José Luis Alcaine 

Kurgu Editing: Teresa Moneo Özgün Müzik Original Score: Alberto Iglesias Oyuncular Cast: Tilda Swinton Yapımcı

Producer: Agustin Almodóvar, Esther Garcia Yapım Production Co.: El Deseo Dünya Hakları World Sales: FilmNation 

Entertainment Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

▪ Pedro Almodovar’ın Venedik Film Festivali’nde 
ilk kez izleyici karşısına çıkan 30 dakikalık kısa 
filmi, yönetmenin her türlü alametifarikasını 
taşıyan küçük bir mücevher. Tilda Swinton’ın tek 
başına sürüklediği film, yönetmene özgü parlak 
renkler, aşk acısıyla bezeli, komedi ve tutkuyla dolu. 
Jean Cocteau’nun aynı adlı oyunundan uyarlanan 
İnsan Sesi Swinton’ın canlandırdığı karakterin bir 
balta satın almasıyla başlıyor ve sonrasında tek 
bir mekânda, aynı evde geçiyor. Swinton, henüz 
ayrıldığı sevgilisiyle telefonda konuşuyor ve bir 
yandan evdeki eşyaları karıştırırken duygudan 
duyguya geçiş yapıyor. Yönetmenin klasiklerinden, 
aynı yapıttan uyarlanan Sinir Krizinin Eşiğindeki 
Kadınlar da festivalin programında yer alıyor.

▪ A 30-minute short that premiered at the 
Venice Film Festival, Pedro Almodovar’s latest 
fi lm is a charming small jewel adorned with 
the fi lmmaker’s unmistakable trademarks: 
bold colours, swinging between heartbreak and 
comedy, and full of passion, refl ected singly by 
Tilda Swinton. Adapted from Jean Cocteau play 
of the same name, The Human Voice follows Tilda 
Swinton’s nameless character as she fi rst buys 
and axe, and then having a phone conversation at 
home with her ex-lover as she rummages through 
objects. Another of the visionary director’s 
masterpieces, Women on the Verge of A Nervous 
Breakdown, also adapted from the same literary 
source, is also in the festival programme.
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SON BANYO
O ÚLTIMO BANHO
THE LAST BATH

PORTEKİZ, FRANSA PORTUGAL, FRANCE 

2020 | H264 | Renkli Colour | 95’ | Portekizce Portuguese

Yönetmen Director: David Bonneville

Senaryo Screenplay: David Bonneville, Diego Rocha Görüntü Yön. DoP: Vasco Viana Kurgu Editing: Nicolas Desmaison 

Özgün Müzik Original Score: José Alberto Gomes, Jonatan Blati Oyuncular Cast: Anabela Moreira, Martim Canavarro, 

Miguel Guilherme, Margarida Moreira, Ângelo Torres Yapımcı Producer: Joana Ferreira, Isabel Machado, Jasmina 

Sijercic Yapım Production Co.: C.R.I.M. Productions, Bocalupo Films Dünya Hakları World Sales: C.R.I.M. Productions

 ▪ Gizli ve bastırılmış arzularından kurtulamayan 
bir kadın… Kendini ifade etmeyi hiç bilmemiş, 
neredeyse vahşi bir delikanlı… Son yeminini 
etmeye hazırlanan rahibe Josefina, büyükbabasının 
ölümüyle tek başına kalan yaslı ve öfkeli genç 
yeğeni Alexandre’ı himayesine alır. Josefina başta 
annelik içgüdüsüyle Alexandre’a yaklaşsa da 
aralarındaki yakınlığın sınırları çok muğlaktır. 
Alexandre’ın yıllardır ortada olmayan annesinin 
geri dönüşüyle her şey değişecektir. Dünya 
prömiyerini Tokyo Film Festivali’nde yapan Son 
Banyo, Portekiz’in en önemli sinemacısı Manoel 
de Oliveira’nın yardımcılığıyla kariyerine ilk adımı 
atan David Bonneville’nin ilk uzun metrajlı filmi. 
Bonneville, başkahramanlarının gerçek benliklerini 
keşfe çıktıkları yoğun bir tensel ve içsel yolculuk 
aktarıyor ekrana. 
 
Bu film Portekiz Büyükelçiliği Camões Enstitüsü’nün 
değerli katkılarıyla gösterilmektedir.

 ▪ A woman who cannot relinquish her hidden 
and repressed desires… An almost wild teenager 
who is incapable of expressing himself… Josefina 
is a devout nun who is about to take her perpetual 
vows. She is called back to her childhood village 
to attend her father’s funeral where she meets 
Alexander, her grieving and angry young nephew. 
She shelters the boy with maternal instincts, but 
the borders to their intimacy are blurred. When 
Alexander’s mother returns years later, both must 
face life changing decisions. Premiering at Tokyo 
International Film Festival, The Last Bath is a film 
about self-discovery facing our true individuality. 
This is the debut feature from David Bonneville 
who began his career as an assistant to Portugal’s 
foremost filmmaker Manoel de Oliveira. 
 
This film is screened with the kind support of the 
Portuguese Embassy Camões Institute.

POSSESSOR

KANADA, İNGİLTERE CANADA, UK 

2020 | H264 | Renkli Colour | 104’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Brandon Cronenberg

Senaryo Screenplay: Brandon Cronenberg Görüntü Yön. DoP: Karim Hussain Kurgu Editing: Matthew Hannam Özgün 

Müzik Original Score: Jim Williams Oyuncular Cast: Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Rossif Sutherland, 

Tuppence Middleton, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh Yapımcı Producer: Niv Fichman, Andy Starke, Kevin Krikst, 

Fraser Ash Yapım Production Co.: Arclight Films Dünya Hakları World Sales: Arclight Films Türkiye Hakları Turkish 

Rights: Siyah Beyaz

2021 gerardmer Büyük Ödül, En İyi Müzik Grand Prize, Best Score |  2020 sitges En İyi Film, En İyi Yönetmen Best 

Film, Best Director |  2020 splat! (polonya poland) En İyi Özel Efekt Best Special Effects, Most Shocking Film

 ▪ David Cronenberg’in oğlu Brandon sinemaya 
ilk adımını usta yönetmenin başyapıtlarından 
ExistenZ’in (1999) özel efekt departmanında 
atmıştı. Yönetmen koltuğundaki çıkışı ise, 
Cannes’da gösterilen bilimkurgu-gerilim türündeki 
Antiviral’le (2012) oldu. Brandon Cronenberg’in 
Sundance’te prömiyerini yapan, yine benzer türlerle 
flört eden yeni filmi, yüksek teknoloji kullanan 
gizli bir şebekeyi konu alıyor. Beyne yerleştirilen 
cihazlarla başkalarının zihinlerine girerek insanları 
birer suikastçıya dönüştüren bu gizli grup, rutin 
bir görevde beklemedikleri bir sorunla karşılaşıyor. 
Possessor, daha ilk sahnelerinden kan dondurucu, 
son derece huzursuz edici bir ekran kâbusu. 
 
Bu film Kanada Büyükelçiliği’nin değerli katkılarıyla 
gösterilmektedir.

 ▪ David Cronenberg’s son Brandon took his first 
step in film within the special effects department 
on one of the films of his father, ExistenZ (1999). 
As for his directorial debut, it came in the shape of 
Antiviral (2012), a science-fiction thriller screened 
at Cannes. Flirting with the same genres, this new 
feature by Brandon Cronenberg, which premiered 
in Sundance, focuses on a secret network resorting 
to high technology. This cryptic clan, transforming 
ordinary people into assassins by implanting 
devices in their brains, suddenly faces a glitch 
during a routine operation. 
 
This film is screened with the kind support of the 
Embassy of Canada.
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ORMAN - SENİ HER YERDE GÖRÜYORUM
RENGETEG – MINDENHOL LÁTLAK
FOREST – I SEE YOU EVERYWHERE

MACARİSTAN HUNGARY 

2021 | H264 | Renkli Colour | 115’ | Macarca Hungarian

Yönetmen Director: Bence Fliegauf

Senaryo Screenplay: Bence Fliegauf Görüntü Yön. DoP: Mátyás Gyuricza, Ákos Nyoszoli Kurgu Editing: Terence Gábor 

Gelencsér Özgün Müzik Original Score: Tamás Beke, Bence Fliegauf Oyuncular Cast: Laura Podlovics, István Lénárt, 

Lilla Kizlinger Yapımcı Producer: Ernő Mesterházy, Bence Fliegauf, Mónika Mécs Yapım Production Co.: Fraktál Film, 

M&M Film Dünya Hakları World Sales: Films Boutique

2021 berlin Gümüş Ayı–En İyi Yardımcı Oyuncu Silver Bear-Best Supporting Performance (Lilla Kizlinger)

 ▪ Dünya prömiyerini yaptığı 2021 Berlin Film 
Festivali’nde Lilla Kizlinger’e oyunculuk ödülünü 
kazandıran film, bir gece boyunda farklı evlerde 
geçiyor ve gitgide yükselerek psikolojik bir 
kaleidoskop gibi çeşitlenen yedi gözalıcı hikâye 
anlatıyor. Suskun bir dede, hayaletvari insanlar, 
ölüme sürükleyen bir şarlatan gibi, bazen şaşırtıcı 
olsa da hep gizemli karakterleriyle bu hikâyelerin 
ortak noktası, heyecan verici diyalogları. Sırtını 
diyaloglara dayayan film karşılıklı konuşmaların 
ne kadar çarpıcı, yıldırıcı, yüzleştirici ve zorlayıcı 
olabileceğini hücrelerimize örümcek ağı 
mükemmelliğinde işliyor. Filmin müziklerinin bir 
kısmını da besteleyen yönetmen Fliegauf ’un genç 
oğlu Janos da filmin amatör oyunculardan oluşan 
kadrosunda yer alıyor. 
 
Bu film Macar Kültür Merkezi’nin katkılarıyla 
gösterilmiştir. 

 ▪ Bringing the acting award to Lilla Kizlinger at the 
2021 Berlin Film Festival where it premiered,  
Forest – I See You Everywhere is set over one night  
in various apartments and tells seven hypnotic 
stories that become increasingly intense until  
they culminate in a psychological kaleidoscope.  
A silent grandfather, ghost-like people, a 
murderous charlatan: sometimes shocking but 
always mysterious characters engage in connecting 
dialogues which construct the backbone of these 
stories–– intriguing but challenging, woven 
into their beings like a flawless spider’s web, 
confrontational, resistant, and wearisome…  
The film’s brilliant cast of non-pofessional actors 
include Fliegauf’s young son Janos, while part of 
the music is scored by Fliegauf himself. 
 
This film is screened with the generous support of the 
Hungarian Cultural Center.

SUZANNA ANDLER

FRANSA FRANCE 

2020 | H264 | Renkli Colour | 91’ | Fransızca French

Yönetmen Director: Benoît Jacquot

Senaryo Screenplay: Benoît Jacquot Özgün Yapıt Original Work: Marguerite Duras Görüntü Yön. DoP: Christophe 

Beaucarne Kurgu Editing: Julia Gregory Oyuncular Cast: Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks, Julia 

Roy Yapımcı Producer: Kristina Larsen Yapım Production Co.: Les Films du Lendeman Dünya Hakları World Sales: Les 

Films du Losange

 ▪ Sinemaya Marguerite Duras’ya filmlerinde reji 
asistanlığı yaparak adım atan usta yönetmen 
Benoît Jacquot, 1994 yılında Duras’ya verdiği 
sözü 2021 yılında tutuyor ve Suzanna Andler’i 
sinemaya aktarıyor. Filme adını veren Suzanna 
Andler, mutsuz evliliğindeki sıkışmışlığını genç 
âşığıyla gidermeye çalışan bir kadındır. Ailesi 
için kiralık bir yazlık ev bakmaya gittiği gün, yani 
rutinini bozduğu gün, onun için bir kırılma noktası 
olacaktır. Duras’nın 1968’de yayımlanan aynı adlı 
tiyatro oyunundan uyarlanan Suzanna Andler 
dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde 
yaptı. Filmde Suzanna’yı canlandıran Charlotte 
Gainsbourg’a Nisan gösterimlerinde yer alan Gönül 
İşleri filminden Niels Schneider eşlik ediyor.

 ▪ With more than 40 films to his credit, master 
director Benoît Jacquot, who started his career 
in cinema as assistant director to Marguerite 
Duras, kept the promise he made to her in 1994, 
and finally made Suzanne Andler into a film. 
The titular Suzanna Andler is a woman trapped 
in an unhappy marriage, who finds liberty at 
her young lover. Suzanna views a beach house 
for her family’s summer vacation. This day, this 
break in her routine, will mark a turning point 
in her life. Adapted from Duras’ 1968 stage play, 
Suzanna Andler had its world premiere at the 
Rotterdam International Film Festival. Charlotte 
Gainsbourg plays Suzanna while Niels Schneider, 
who is among the cast of Love Affair(s) in the April 
screenings of the festival shares the lead as her 
lover.
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SUSMAYAN KÖPEK
EL PERRO QUE NO CALLA
THE DOG WHO WOULDN’T BE QUIET

ARJANTİN ARGENTINA 

2020 | H264 | Siyah-Beyaz B&W | 73’ | İspanyolca Spanish

Yönetmen Director: Ana Katz

Senaryo Screenplay: Gonzalo Delgado, Ana Katz Görüntü Yön. DoP: Gustavo Biazzi, Guillermo Nieto, Marcelo 

Lavintman, Fer Blanc, Joaquín Neira Kurgu Editing: Andrés Tambornino Oyuncular Cast: Daniel Katz, Julieta Zylberberg, 

Carlos Portaluppi, Susana Varela, Renzo Cozza, Valeria Lois, Fabiana Martinez Yapımcı Producer: Laura Huberman, 

Ana Katz, Ramiro Pavón, Pablo Ingercher Yapım Production Co.: Laura cine, Oh my Gomez Dünya Hakları World Sales: 

Luxbox

2021 rotterdam Büyük Ekran Ödülü Big Screen Award

 ▪ İnsani kırılganlıkları sinemaya taşıyan 
Arjantinli sinemacı Ana Katz’ın 2021 Sundance 
Film Festival’inde dünya prömiyerini yapan bu 
sevimli, acı-tatlı komedisi, hayatın sürprizlerden 
vazgeçmediği bugünlere pek de yaraşan bir 
hikâyeyi, başkalarını kendinden çok düşünen, “iyi 
biri” olan Sebastian’ın bakış açısından anlatıyor. 
Otuzlu yaşlarındaki Sebastian’ın dünyada en 
çok sevdiği, 8 yaşındaki can köpeği. Birbirlerine 
o kadar bağlılar ki Sebastian eve dönene kadar 
ağlıyor. Durum böyle olunca, komşuları şikâyete 
de başlayınca, Sebastian köpeğinin daha mutlu 
olacağı bir şekilde hayatını değiştirmeye karar 
veriyor. Fakat dünyayı sarsan bir felaket, herkesin 
planlarını altüst ediyor.

 ▪ Argentine filmmaker Ana Katz’s bittersweet 
comedy which had its world premiere at the 
2021 Sundance Film Festival, very much befits 
today’s world that is perpetually changing, and 
follows Sebastian, an altogether “good” person 
who is willing to change his life to keep others 
happy. Sebastian is an ordinary man in his thirties 
devoted to his loyal dog. The 8-year-old dog can’t 
bear to be without him, to the point where he sobs 
until he returns. When their neighbours start 
complaining, he chooses to completely change his 
way of life, until the world is rocked by a sudden 
catastrophe, upending his already turbulent life.

SEVGİLİ YOLDAŞLAR
DOROGIE TOVARISHCHI!
DEAR COMRADES!

RUSYA RUSSIA 

2020 | H264 | Siyah-Beyaz B&W | 120’ | Rusça Russian

Yönetmen Director: Andrei Konchalovsky

Görüntü Yön. DoP: Andrey Naidenov Kurgu Editing: Sergei Taraskin, Karolina Maciejewska Oyuncular Cast: Julia 

Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev, Yulia Burova, Sergei Erlish Yapımcı Producer: Alisher Usmanov, Andrei 

Konchalovsky Yapım Production Co.: Andrei Konchalovsky Studios Dünya Hakları World Sales: Films Boutique

2020 venedik venıce Jüri Özel Ödülü Special Jury Prize |  2020 chicago En İyi Yönetmen Best Director 

2021 altın kartal golden eagle (rusya russıa) En İyi Yönetmen Best Director

 ▪ 2020’de Günah filmini izlediğimiz Rus sinemacı 
Andrei Konchalovsky, Sovyetler Birliği tarihinin kanlı 
sayfalarından birini aralıyor ve 1962’de Rusya’nın 
Novoçerkassk şehrinde gerçekleşen işçi katliamını 
ele alıyor. 2 Haziran 1962’de Kızıl Ordu askerleri 
hükümeti protesto eden göstericilerin üzerine ateş 
açmış, 30 işçi hayatını kaybetmişti. Bu katliam 30 yıl 
saklandıktan sonra ancak 1992’de SSCB dağıldıktan 
sonra ortaya çıkmış ve sorumlular hakkında bir 
soruşturma açılabilmişti. Sevgili Yoldaşlar katliamı 
ve sonrasını, kent konseyinden Lyudmila’nın 
gözünden aktarıyor. Lyudmila’yı canlandıran Julia 
Vysotskaya’yı Konchalovsky’nin 2016 yapımı Rai 
/Cennet filminden tanıyoruz. Konchalovsky’nin 
dönemin görüntü standardını yeniden yaratmak için 
kare formatta ve siyah-beyaz çektiği bu son filmi, 
Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı 
ve Uluslararası Film dalında Oscar adayı olarak kısa 
listeye kaldı.

 ▪ Russian filmmaker Andrei Konchalovsky whose 
Sin was included in the 2020 programme sheds 
light on a bloody page of the history of the Soviet 
Union and depicts the 1962 Novocherkassk 
worker’s massacre. On 2 June 1962, Red Army 
soldiers opened fire on protestors and killed 
30 workers. The incident was covered up and 
revealed only 30 years later, after the breakup 
of the USSR, in 1992, and an investigation was 
possible. Dear Comrades! depicts the events and 
the aftermath through the eyes of city official 
Lyudmila, played by Julia Vystoskaya, whom 
we had seen in Konchalovsky’s 2016 film Rai| 
Paradise. Shot in square format and in black and 
white to evoke the cinematography of the era, 
the film premiered at the Venice Film Festival 
and went on to be shortlisted in the Oscars for 
International Feature category.
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KRALLARIN GECESİ
LA NUIT DES ROIS
NIGHT OF THE KINGS

FRANSA, FİLDİŞİ KIYISI, KANADA, SENEGAL FRANCE, IVORY COAST, CANADA, SENEGAL 

2020 | H264 | Renkli Colour | 93’ | Fransızca, Diyula, Nouşi French, Dyula, Nouchi

Yönetmen Director: Philippe Lacôte

Senaryo Screenplay: Philippe Lacôte Görüntü Yön. DoP: Tobie Marier Robitaille Kurgu Editing: Aube Foglia Özgün 

Müzik Original Score: Olivier Alary Oyuncular Cast: Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo, Issaka 

Sawadogo, Digbeu Jean Cyrille, Abdoul Karim Konaté, Anzian Marcel, Laetitia Ky, Denis Lavant Yapımcı Producer: 

Delphine Jaquet, Yanick Létourneau, Ernest Konan, Yoro Mbaye Yapım Production Co.: Wassakara Productions, 

Banshee Films, Peripheria Dünya Hakları World Sales: Memento Films International

2021 rotterdam Genç Jüri Ödülü Youth Jury Award |  2021 afrika-amerikalı eleştirmenler birliği afrıcan-

amerıcan fılm crıtıcs assocıatıon En İyi Yabancı Film Best Foreign Film |  2020 toronto Yüksek Sesler Ödülü 

Amplify Voices Award

 ▪ İzleyiciyi Fildişi Sahillerinde fantastik bir 
deneyimin ortasına bırakan Kralların Gecesi, büyülü 
gerçekliğin tüm yanlarıyla göz alıcı ve nefes kesici 
bir hapishane gerilimi. Mahkûmlar tarafından 
yönetilen tek hapishane La Maca’ya gönderilen bir 
genç, oranın âdetlerine göre hikâye anlatıcısı seçilir 
ama görevi ağır ve tehlikelidir: Kanlı Ay gecesi, 
sabaha kadar, hiç durmadan ve sonlandırmadan 
diğer mahkûmlara bir hikâye anlatmak zorundadır. 
Hikâyesi bittiğinde öldürüleceğini bildiğinden, 
“Zama Kralı” hakkında anlatmaya başladığı 
hikâyeyi olabildiğince uzatmaktan başka şansı 
yoktur. Batı Afrika’nın griot geleneğini yansıtan ve 
çağdaş bir 1001 Gece Masalları uyarlaması olan 
Kralların Gecesi, Fildişi Sahili’nin de Oscar adayı 
oldu ve kısa listeye kaldı.

 ▪ Dazzling as structured on magical realism 
and fantasy elements, Night of the Kings is a 
breathtaking prison thriller on the potential of 
storytelling in Ivory Coast. A young man is sent 
to La Maca, the only prison in the world run by 
inmates, where he is appointed as the storyteller 
as dictated by customs. But the catch is deadly 
and the task is difficult: on the rising Blood Moon, 
he has to tell a story to the other inmates, and he 
will be killed if his story is over. He has no choice 
but to extend his story about the “Zama King” 
as long as he can. Reflecting West Africa’s griot 
tradition, the film is a contemporary adaptation of 
1001 Nights and went on to be nominated as Ivory 
Coast’s Oscar contender and was shortlisted.

İKİ ÂŞIĞIN ÖLÜMÜ
THE KILLING OF TWO LOVERS

ABD USA 

2020 | H264 | Renkli Colour | 85’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Robert Machoian

Senaryo Screenplay: Robert Machoian Görüntü Yön. DoP: Oscar Ignacio Jiménez Kurgu Editing: Robert Machoian 

Oyuncular Cast: Clayne Crawford, Sepideh Moafi, Chris Coy, Avery Pizzuto, Arri Graham, Ezra Graham Yapımcı 

Producer: Scott Christopherson, Clayne Crawford, Robert Machoian Yapım Production Co.: Sorø Films Dünya Hakları 

World Sales: Sorø Films Türkiye Hakları Turkish Rights: Mars Film

2020 atlanta En İyi Kurmaca Film Best Narrative Feature

 ▪ 2020 Sundance Film Festivali’nin favorileri 
arasında gösterilen İki Âşığın Ölümü, özellikle 
başrolündeki, Convergence, Spectral ve Lethal Weapon 
dizisinden hatırladığımız Clayne Crawford’ın güçlü 
performansıyla çokça övülen, çok düşük bütçeli, 
bağımsız bir yapım. Filmin yapımcılarından da olan 
Crawford’ın canlandırdığı David, eşi Nikki’yle ayrılır. 
Dört çocukları vardır ve Utah’ta küçük bir kasabada, 
birbirlerinden birkaç kapı ötede yaşamaya devam 
ederler. Durumu kabullenmekte gitgide daha çok 
zorlanan David, öfkesine, kıskançlığına ve zayıflığına 
teslim olur. Boğucu kasaba yaşamı, belirsizlik, 
ABD’de aile kavramı ve “toksik erkekliği” eleştirel 
bir bakış, sade bir görsellik, çarpıcı bir ses tasarımı 
ve hiç dinmeyen gergin bir atmosferle ele alan İki 
Âşığın Ölümü, Robert Machoian’ın yönettiği ilk uzun 
metrajlı film. Çiftin çocuklarını canlandıranlar, gerçek 
hayatta yönetmen Machoian’ın kendi çocukları.

 ▪ A favourite at the 2020 Sundance Film Festival, 
The Killing of Two Lovers is a very low budget indie 
psychodrama especially praised for the powerful 
performance of Clayne Crawford (Convergence, 
Spectral, and Lethal Weapon the series.) Also one 
of the producers, Crawford plays David, who is 
separated from Nikki. They are just a few doors 
from each other, living in small town, Utah, with 
four children. He is hot-headed, jealous, and 
weak, and every day, struggles more to grapple 
with the new circumstances. Director Robert 
Machoian tackles small town claustrophobia, 
toxic masculinity, and ambiguity masterfully 
in his debut feature that employs a minimalist 
cinematography, effective sound design, and a 
never diminishing tense atmosphere. The couple’s 
children in the film are the real life children of 
Machoian.
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DÜŞÜŞ
FALLING

KANADA, İNGİLTERE, DANİMARKA CANADA, UK, DENMARK 

2020 | H264 | Renkli Colour | 112’ | İngilizce, İspanyolca English, Spanish

Yönetmen Director: Viggo Mortensen

Senaryo Screenplay: Viggo Mortensen Görüntü Yön. DoP: Marcel Zyskind Kurgu Editing: Ronald Sanders Özgün Müzik 

Original Score: Viggo Mortensen Oyuncular Cast: Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen, Sverrir Gudnason, 

Hannah Gross, Laura Linney Yapımcı Producer: Viggo Mortensen, Daniel Bekerman, Chris Curling Yapım Production 

Co.: Zephyr Films, Scythia Films, Perceval Pictures, Ingenious Media Dünya Hakları World Sales: Modern Films Türkiye 

Hakları Turkish Rights: Bir Film

2020 san sebastian Sebastiane Ödülü Award |  2020 kanada yönetmenler birliği dırectors’ guıld of canada 

En İyi Kurgu Editing

 ▪ Eastern Promises / Şark Vaatleri’nden Yüzüklerin 
Efendisi’ne Green Book / Yeşil Rehber’den Carlito’s 
Way / Carlito’nun Yolu’na onlarca filmdeki rolleriyle 
parlayan, şiirden sosyolojiye birçok alanda kitaplar 
yazan, başarılı fotoğrafçı, ressam ve müzisyen 
Viggo Mortensen, bu kez kameranın arkasına 
da geçti ve ilk filmini yönetti. Mortensen’in 
senaristliğini, müziklerini, yapımcılığını ve 
başrolünü de üstlendiği Düşüş, dünya prömiyerini 
Sundance Film Festivali’nde yaptı. Düşüş, 
çocukluğu çiftlikte geçen eşcinsel bir adamın yıllar 
sonra demans hastası babasını yanına almasını ve 
değişime tüm benliğiyle karşı koyan, kaba ve sabit 
fikirli babasıyla ilişkisini anlatıyor. 
 
Bu film Kanada Büyükelçiliği’nin desteğiyle 
gösterilmektedir.

 ▪ A stellar actor with dozens of films to his credit 
Viggo Mortensen is also a writer of books that 
range from sociology to poems, an acclaimed 
photographer, painter, and musician who went 
behind the camera to direct his first feature film. 
Written, composed, produced by Mortensen, 
who also is the lead actor, Falling had its world 
premiere at Sundance Film Festival. Falling 
follows a gay man who has left his traditional rural 
life behind years ago brings in his headstrong 
father who suffers from the early stages of 
dementia. Unfortunately, their best intentions 
ultimately run up against his father’s adamant 
refusal to change his way of life in the slightest.  
 
This film is screened with the kind support of the 
Canadian Embassy

TAKDİM
INTEURODEOKSYEON
INTRODUCTION

KORE KOREA 

2021 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 66’ | Korece Korean

Yönetmen Director: Hong Sang-soo

Senaryo Screenplay: Hong Sang-soo Görüntü Yön. DoP: Hong Sang-soo Kurgu Editing: Hong Sang-soo Özgün Müzik 

Original Score: Hong Sang-soo Oyuncular Cast: Shin Seokho, Park Miso, Kim Youngho, Ki Joobong, Seo Younghwa, 

Kim Minhee, Cho Yunhee, Ye Jiwon, Ha Seongguk Yapımcı Producer: Hong Sang-soo Yapım Production Co.: 

Jeonwonsa Dünya Hakları World Sales: Finecut

2021 berlin En İyi Senaryo Best Screenplay

 ▪ 2020’de Berlin’de Kaçan Kadın ile En İyi 
Yönetmen Ödülü’nü alan Koreli auteur Hong 
Sang-soo, kısa süresine harika bir duygu derinliği 
sığdırdığı son filmiyle 2021’de bu kez En İyi Senaryo 
Ödülü’nü kaptı. Sang-soo, siyah-beyaza geri 
döndüğü filminde bu kez senaristlik, yönetmenlik, 
kurguculuk ve besteciliğin yanı sıra ilk kez görüntü 
yönetmenliğini de üstleniyor. Film aralarında iki 
yıl olan iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 
Kore’den Berlin’e gelen bir öğrenci, annesinin 
arkadaşının evinde kalıyor. İkinci bölümdeyse 
aynı öğrencinin sevgilisi, Kore’de kendi annesiyle 
buluşuyor ve onun yaşlıca arkadaşıyla tanışıyor. 
Elbette, Sang-soo’nun tekrarlayan motiflerinden 
karmaşık ilişki ağları, uzun sohbetler, bol bol soju 
ve sofralar bu filmde de kendine yer buluyor.

 ▪ Winning the Best Director Award in 2020 
with The Woman Who Ran, Hong Sang-soo 
wins the Best Screenplay Award in 2021 with 
his shorter but emotionally buoyant recent 
work. Returning to black and white, Sang-soo 
takes on the cinematography as well alongside 
the screenwriting, direction, editing, and the 
soundtrack composition of the film, which 
comprises of two halves separated by two years. In 
the first part, a young student arrives in Berlin to 
stay at a friend of her mother’s. In the second part, 
back in Korea, her boyfriend visits his own mother 
and meets her elderly friend. Naturally, Sang-
soo’s recurring motifs such as bottles of soju, 
food tables, complex webs of relationship, long 
conversations find their way in the film.
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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.
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DÜNYADA
IN THE EARTH

İNGİLTERE UK 

2021 | DCP | Renkli Colour | 107’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Ben Wheatley

Senaryo Screenplay: Ben Wheatley Görüntü Yön. DoP: Nick Gillespie Kurgu Editing: Ben Wheatley Özgün Müzik 

Original Score: Clint Mansell Oyuncular Cast: Joel Fry, Ellora Torchia, Hayley Squires, Reece Shearsmith, John 

Hollingworth, Mark Monero Yapımcı Producer: Andy Stark Yapım Production Co.: Rook Films Dünya Hakları World 

Sales: Protagonist Pictures Türkiye Hakları Turkish Rights: UIP, Türkiye

 ▪ Dünyada, pandemi dönemine en uygun 
filmlerden biri. Ölüm Listesi, Büyülü Tarla, Gökdelen 
gibi filmlerin kült yönetmeni Ben Wheatley, 
pandeminin hemen başında eve kapandıkları ilk 
günlerde senaryosunu yazmaya başladığı filmi 
İngiltere’de kısıtlamaların gevşetildiği Ağustos 
2020’de, sadece 15 günde ve çok düşük bir bütçeyle 
çekti. Dünyada, gizemli bir virüsün yayıldığı 
sırada, kaybolan meslektaşını bulmak için bir milli 
parka gelen araştırmacı Martin’i izliyor. Toprağın 
olması gerektiğinden daha verimli olduğu bu 
ormanlık arazide Martin ile park görevlisi Alma, 
tahmin ettiklerinden çok daha fazlasıyla karşı 
karşıya gelmek zorunda kalıyor. “Kimse neler 
olup bittiğinden bahsetmiyor; COVID bir kuşağa 
damgasını vuracak” diyen Wheatley’nin ekolojik 
korku filmi olarak tanımlanabilen bu son filmi, 
dünya prömiyerini çevrimiçi gerçekleştirilen 2021 
Sundance Film Festivali’nde yaptı.

 ▪ In the Earth is the perfect pandemics film. 
Ben Wheatley, the cult director behind Kill List, 
In the Field and High-Rise started to write the 
script, around March, right at the beginning, and 
made the film in August, when England’s first 
coronavirus lockdown eased last summer, shot in 
only 15 days with a low budget. In the Earth follows 
researcher Martin, who arrives at a national park 
to re-establish contact with his missing colleague, 
who’s supposed to be out in the dense forest 
investigating the land’s uncommonly fertile soil. 
But Martin and the park official Alma confront 
much more than they anticipate. “No one is 
talking about what has just happened... Covid is 
going to mark a generation,” says Wheatley for his 
latest film which can be described as an ecologic 
horror which premiered at the virtual Sundance 
2021.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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LUZZU

MALTA 

2021 | H264 | Renkli Colour | 94’ | Maltaca Maltese

Yönetmen Director: Alex Camilleri

Senaryo Screenplay: Alex Camilleri Görüntü Yön. DoP: Leo Lefevre Kurgu Editing: Alex Camilleri Özgün Müzik Original 

Score: Jon Natchez Oyuncular Cast: Jesmark Scicluna, David Scicluna, Michaela Farrugia Yapımcı Producer: Rebecca 

Anastasi, Ramin Bahrani, Alex Camilleri, Oliver Mallia Yapım Production Co.: Pellikola Dünya Hakları World Sales: 

Memento Films International

2021 sundance En İyi Oyuncu Jüri Özel Ödülü–Dünya Sineması Dramatik Acting– World Cinema Dramatic Special 

Jury Award

 ▪ İstanbul Film Festivali programında yer alan ilk 
Malta filmi, çok fazla film üretilmeyen Malta’dan 
gelerek Sundance gibi büyük bir festivalde yarışan 
ilk film olan Luzzu, özellikle görselliği ve gerçekçi 
yaklaşımıyla öne çıkıyor. Luzzu, eşi ve yeni doğmuş 
çocuğuna daha iyi bir hayat sağlayabilmek 
için kaçak avcılıktan sabotaja kadar pis işlere 
bulaşan bir balıkçıyı izliyor. Oyuncu kadrosunun 
çoğu amatör olan filmin aslen kurgucu olan 
yönetmeni, senaristi, kurgucusu ve yapımcısı Alex 
Camilleri, yapımcılar arasında yer alan Ramin 
Bahrani’nin 99 Homes / 99 Ev dahil birçok filminin 
kurgusunu üstlendi. Adını Malta’ya özgü bir balıkçı 
teknesinden alan Luzzu, Malta’nın Oscar adayı 
oldu. 
 
Bu film, Malta Başkonsolosluğu & AKT Law’un değerli 
katkılarıyla gösterilmektedir.

 ▪ The first Maltese production included in the 
Istanbul Film Festival programme, Luzzu is 
the first Maltese feature to compete in a major 
international festival this neo-realist drama is 
written, produced, directed and edited by Alex 
Camilleri, who collaborated frequently as editor 
with Ramin Bahrani, who is among the producers 
of the film. Luzzu revolves around Jesmark, a 
Maltese fisherman who is forced to risk everything 
by taking up blackmarket fishing and other 
illegal activities in order to provide for his wife 
and new-born baby. The film takes its title from 
a traditional fishing boat at the Maltese islands. 
Luzzu was declared Malta’s Oscar nominee. 
 
This film is screened with the generous support of the 
Consulate General of the Republic of Malta & AKT 
Law.
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MAINSTREAM

ABD USA 

2020 | DCP | Renkli Colour | 95’ | İngilizce English

Yönetmen Director: Gia Coppola

Senaryo Screenplay: Gia Coppola, Tom Stuart Görüntü Yön. DoP: Autumn Durald Kurgu Editing: Glen Scantlebury 

Özgün Müzik Original Score: Devonté Hynes Oyuncular Cast: Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason 

Schwartzman, Alexa Demie, Johnny Knoxville Yapımcı Producer: Fred Berger Yapım Production Co.: Automatik Dünya 

Hakları World Sales: Wild Bunch International Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

 ▪ Francis Ford Coppola’nın torunu Gia Coppola, 
ilk filmi Palo Alto’nun başarısını sosyal medya 
şöhretini alaycı bir bakış açısıyla ele aldığı 
Mainstream’le sürdürüyor. Parlak oyuncu 
kadrosuyla dikkat çeken film, sistem ve kapitalizm 
karşıtı söylemleri ve aşırılıklarıyla internet 
ünlüsü olan üç gencin yükselişleri ve sonrasında 
kendilerini sorgulayışlarını anlatıyor. Senaryosunu 
Coppola’nın Tinker Tailor Soldier Spy / Köstebek ve 
Out of Her Mind dizilerinden tanıdığımız oyuncu 
Tom Stuart’la birlikte yazdığı Mainstream, dünya 
prömiyerini Venedik Film Festivali’nde Ufuklar 
bölümünde yaptı. Filmin müzikleri ise Blood 
Orange olarak tanınan müzisyen ve yapımcı Dev 
Hynes’a emanet.

 ▪ Francis Ford Coppola’s granddaughter Gia 
Coppola maintains the success of her debut Palo 
Alto with her second feature Mainstream, a biting 
satire of social media fame. With a dazzling cast, 
Mainstream follows three friends as they first rise 
fast to internet stardom with their anti-capitalist 
and extreme expressions and their subsequent 
self-reflection. Co-written by Coppola and Tom 
Stuart, who acted in Tinker Tailor Soldier Spy and 
the series Out of Her Mind, Mainstream premiered 
at the Horizons section of the Venice Film 
Festival. The soundtrack was composed by Dev 
Hynes, aka Blood Orange.

AŞKTAN SONRA
AFTER LOVE

İNGİLTERE UK 

2020 | H264 | Renkli Colour | 89’ | İngilizce, Fransızca, Arapça, Urduca English, French, Arabic, Urdu

Yönetmen Director: Aleem Khan

Senaryo Screenplay: Aleem Khan Görüntü Yön. DoP: Alexander Dynan Kurgu Editing: Gareth C. Scales Özgün Müzik 

Original Score: Chris Roe Oyuncular Cast: Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia, Talid Ariss Yapımcı 

Producer: Matthieu de Braconier, Gabrielle Dumon Yapım Production Co.: Le Bureau Dünya Hakları World Sales: The 

Bureau Sales

2020 cannes Fondation Gan Dağıtım Ödülü–Eleştirmenler Haftası Gan á la Diffusion–Critics’ Week 

2020 selanik thessalonıkı En İyi Kadın Oyuncu Best Actress ( Joanna Scanlan) |  2020 les arcs (fransa france) 

En İyi Özgün Müzik Best Original Score

 ▪ İngiltere’nin güneyindeki Dover’da Mary 
Hussain, yastadır. Kocası aniden hayatını 
kaybetmiştir. Mary hatıra kalanları elden geçirirken, 
eşinin sadece 34 kilometre uzakta, kanalın öte 
tarafındaki Calais’de, 20 yıldır gizlediği bir başka 
ailesi olduğunu öğrenir. Aşktan Sonra, kültürleri 
farklı olsa da kaybettikleriyle birbirine bağlanan 
iki kadın aracılığıyla yas, kimlik, aile ve kültür 
çatışması kavramlarını büyük bir ustalık ve incelikle 
ele alıyor. 2015’te Screen International tarafından 
Yarının Yıldızları arasında gösterilen Pakistan 
asıllı İngiliz yönetmen Aleem Khan’ın bu ilk uzun 
metrajlı filmi, Cannes 2020 etiketini aldıktan 
sonra Telluride, Toronto, Roma, Londra film 
festivallerinde gösterildi.

 ▪ In Dover in the South-East of England, Mary 
Hussain unexpectedly becomes a widow. As she 
goes through her husband’s effects, she discovers 
that her late husband has kept a secret family 
for 20 years just twenty-one miles across the 
English Channel, in Calais. After Love explores 
the themes of grieving, identity, and culture clash 
through two women who are separated by cultural 
difference and yet share a connection and a loss. 
Carrying the Cannes 2020 tag, and later screening 
at Telluride, Toronto, and Rome film festivals, 
After Love is the debut feature of English-Pakistani 
filmmaker Aleem Khan, who was named one of 
Screen International’s Stars of Tomorrow in 2015.
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SÜPERNOVA
SUPERNOVA

İNGİLTERE UK 

2021 | DCP | Renkli Colour | 90’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Harry Macqueen

Senaryo Screenplay: Harry Macqueen Görüntü Yön. DoP: Dick Pope Kurgu Editing: Chris Wyatt Özgün Müzik Original 

Score: Keaton Henson Oyuncular Cast: Colin Firth, Stanley Tucci Yapımcı Producer: Tristan Goligher, Emily Morgan 

Yapım Production Co.: British Film Institute, BBC Films, Quiddity Films, The Bureau Dünya Hakları World Sales: 

StudioCanal Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

 ▪ Oyunculuktan kamera arkasına geçen Harry 
Macqueen’in 2014 tarihli Hinterland’dan sonra 
yönettiği bu ikinci film, Deadline’a göre “aşkın 
gücüne dair, nefes kesici performanslara dayanan, 
ustaca yönetilmiş bir eser”. Süpernova, 20 yıllık 
iki sevgiliyi, Sam ile Tusker’ı izliyor. Tusker’a 
erken evre demans teşhisi konmuştur ve ikili, 
Tusker hafızasını ve hayatını kaybetmeden hem 
birbirleriyle hem de eski dostlarıyla olabildiğince 
çok zaman geçirmek, anılarını yeniden hatırlamak 
ister. Birlikte geçirdikleri zaman, sahip oldukları en 
değerli şeydir. Başrollerini iki usta oyuncu, Stanley 
Tucci ile Colin Firth’ün üstlendiği Süpernova, dünya 
prömiyerini San Sebastian Film Festivali’nde yaptı.

 ▪ From acting to behind the camera, Harry 
Macqueen’s follow-up to Hinterland (2014) is “a 
remarkable ode to the power and triumph of love, 
anchored by a pair of breathtaking performances,” 
according to Deadline. Supernova follows a couple 
of 20 years––Sam and Tusker. Since Tusker was 
diagnosed with early-onset dementia, their lives 
have had to change, and seeing friends and family 
and revisiting memories are their most precious 
principals now. Starring Stanley Tucci and Colin 
Firth as Tusker and Sam, Supernova had its world 
premiere at the San Sebastian Film Festival.

TUFAN OLMAYACAK
TVANO NEBUS
THE FLOOD WON’T COME

LİTVANYA LITHUANIA 

2020 | H264 | Renkli Colour | 97’ | Litvanca Lithuanian

Yönetmen Director: Marat Sargsyan

Senaryo Screenplay: Marat Sargsyan Görüntü Yön. DoP: Feliksas Abrukauskas Kurgu Editing: Jan De Coster, Ieva 

Veiveryte, Marat Sargsyan Oyuncular Cast: Valentinas Masalskis, Daumantas Ciunis, Sigitas Rackys, Sarunas 

Zenkevicius, Remigijus Vilkaitis Yapımcı Producer: Ieva Norviliene Yapım Production Co.: Tremora Dünya Hakları 

World Sales: Reel Suspects

 ▪ Savaş çıksa ve kimsenin haberi olmasa, o savaş 
yine de var mıdır? Yönetmen Marat Sargsyan, 
Venedik’te Uluslararası Eleştirmenler Haftası 
Bölümü’nde dünya prömiyerini yapan filminde bu 
sorudan yola çıkıyor ve anlı şanlı bir albayı izliyor. 
Farklı ülkelerde yıllarca danışman olarak görev 
yapan, savaşlar çıkaran bu albay, kendi ülkesinde 
bir iç savaş patlak verince, ister istemez taraf seçip 
eyleme geçmek ve becerilerini göstermek zorunda 
kalıyor. Yönetmen Sargsyan ilk filmi hakkında 
“Savaş hakkında bilgi yoksa, o savaş da yoktur” 
diyor, “böylece bilgi, olayın kendisinden daha 
önemli olur.”

 ▪ If a war happens and no one is around to hear 
it, does it make a sound? Director Marat Sargsyan 
follows a famous colonel in his debut film that 
premiered at Venice International Film Critics’ 
Week. The Colonel who has served as consultant 
and caused wars in different countries for many 
years, finds himself in a strange situation when 
civil war breaks out in his native country, He 
needs to select a side. He needs to demonstrate 
his skills. He doesn’t want to, but he has to fight. 
About his debut film, director Sargsyan says, 
“When there is no information about war, there 
is no war. This way, information becomes more 
important than the events themselves.”
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BELGESEL KUŞAĞI

DOCUMENTARY TIME

Eğitim, mimari, müzik ve sinema gibi farklı konuları işleyen 
bu filmler, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken 
alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izliyor.

These fi lms handle themes as diverse as education, 
architecture, music, and fi lm, and art, and engage with 
social transformations to present reality with a unique and 
striking stylistic approach.
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GEZEGEN
EL PLANETA

ABD, İSPANYA USA, SPAIN

2021 | H264 | Siyah-Beyaz B&W | 82’ | İspanyolca Spanish

Yönetmen Director: Amalia Ulman

Senaryo Screenplay: Amalia Ulman Görüntü Yön. DoP: Carlos Rigo Bellver Kurgu Editing: Katharine McQuerrey, 

Anthony Valdez Özgün Müzik Original Score: Chicken Oyuncular Cast: Amalia Ulman, Ale Ulman, Chen Zhou, Nacho 

Vigalondo, Saoirse Bertram Yapımcı Producer: Amalia Ulman, Kathleen Heff ernan, Kweku Mandela Yapım Production 

Co.: Holga’s Meow Pictures, Operator, Memory Dünya Hakları World Sales: Visit Films

2021 bafıcı (buenos aires) En İyi Yönetmen, Mansiyon–Oyunculuk, FEISAL Ödülü Best Director, Special Mention–

Acting, FEISAL Prize

▪ Gerçek bir indie mücevheri olan Gezegen, 
başından sonuna kara mizahı eksik etmeyen bir 
anne-kız hikâyesi anlatıyor. Filmin yönetmeni, aynı 
zamanda senaristi ve yapımcısı da olan Amalia 
Ulman, filmin başrolünü kendi annesi Ale Ulman’la 
paylaşıyor. İlk gösterimini 2021 Sundance Film 
Festivali’nde yapan film, Grey Gardens’ı ve Fransız 
Yeni Dalgası’nı anımsatırcasına, parasız kalıp 
evden atılmalarına ramak kalmasına rağmen hiç 
de bozuntuya vermeyen bu umursamaz çiftin 
İspanya’nın kuzeyindeki Gijon kentindeki başına 
buyruk hayatlarını izliyor. Performans, yerleştirme, 
video art ve net art alanlarındaki çalışmalarıyla 
tanınan Amalia Ulman, “mizaha karşı neden böyle 
savaş açıldı anlamıyorum, sanki ciddiye alınmak 
için komedi yapmamak gerekiyor” diyor.

▪ A true indie gem, El Planeta tells the dark 
humour story of a mother and daughter. The 
director, writer, and producer of the fi lm, Amalia 
Ulman shares the lead with her real life mother, 
Ale Ulman. The fi lm had its world premiere at the 
2021 Sundance Film Festival. Set in the Spanish 
seaside town of Gijón, El Planeta follows this 
quirky couple as they bluff  and grift to keep up the 
lifestyle they think they deserve. An artist whose 
practice includes performance, installation, video 
and net-art works, Amalia Ulman says, “I don’t 
know why there’s this crusade against humour, 
as if you can’t use comedy if you want to be taken 
seriously – I think it’s a real shame.”

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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KÖSTEBEK AJAN
EL AGENTE TOPO
THE MOLE AGENT

ŞİLİ, ABD, ALMANYA, HOLLANDA, İSPANYA CHILE, USA, GERMANY, THE NETHERLANDS

2020 | H264 | Renkli Colour | 90’ | İspanyolca Spanish

Yönetmen Director: Maite Alberdi

Senaryo Screenplay: Maite Alberdi Görüntü Yön. DoP: Pablo Valdés Kurgu Editing: Carolina Siraqyan Özgün Müzik

Original Score: Vincent van Warmerdam Yapımcı Producer: Marcela Santibañez Yapım Production Co.: Micromundo 

Producciones, Motto Pictures, Sutor Kolonko, Volya Films, Malvalanda Dünya Hakları World Sales: Dogwoof

2020 san sebastian En İyi Avrupa Filmi–İzleyici Ödülü Best European Film–Audience Award

▪ Hem belgesel hem de uluslararası film 
kategorilerinde 2021 Oscar adayları arasında olan, 
ilk gösterimini 2020 Sundance’te yapan Köstebek 
Ajan, görüp görebileceğiniz en sevimli casus filmi 
ve inanması güç olsa da çok sağlam, gözlemci bir 
belgesel. Özel dedektif Rómulo’dan bir huzurevini 
incelemesi talep edilince Rómulo, 83 yaşındaki 
Sergio’yu tutar ve ondan huzurevi sakini olup tesisi 
gözlemleyerek rapor etmesini ister. Fakat sıcakkanlı 
Sergio casustan da öte, huzurevinde herkesle 
yakınlık kurunca işler karışır. Yaşlılık, yalnızlık, 
şefkat ve dostluğa dair bu sıcak ve içten filmin Şilili 
yönetmeni Maite Alberdi, yalnızca belgeselleriyle 
değil birçok yerde yayınlanan film eleştirileriyle de 
tanınıyor.

▪ Screened at the 2020 Sundance Film Festival, 
and Oscar nominee for both Best Documentary 
and Best International Feature, The Mole 
Agent is the sweetest spy movie you could ever 
encounter, and, though hard to believe, a spot-on 
observational documentary. When private eye 
Rómulo is hired to investigate the home for the 
elderly, Rómulo decides to train the 83-year-
old Sergio to live in the home for a while as an 
undercover agent. Once infi ltrated, though, thanks 
to his adorable and aff ectionate personality, Sergio 
gradually becomes, more than a spy, an ally for 
his endearing companions. The Chilean director 
of this heart-warming meditation on compassion, 
ageing, and loneliness, Maite Alberdi is also a 
well-known fi lm critic.
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PAZAR GÜNLERİ
SUNDAYS

YUNANİSTAN, FRANSA GREECE, FRANCE 

2020 | H264 | Renkli Colour | 80’ | İngilizce English

Yönetmen Director: Alethea Avramis

Senaryo Screenplay: Alethea Avramis Görüntü Yön. DoP: Svetlana Cvetko, Alethea Avramis Kurgu Editing: Esther 

Shubinski Özgün Müzik Original Score: Philippe Deschamps Yapımcı Producer: Giorgos Karnavas, Konstantinos 

Kontovrakis Yapım Production Co.: Heretic Dünya Hakları World Sales: Heretic Outreach

 ▪ VR/AR alanında yenilikçi yapıtları ve 
belgeselleriyle tanınan Alethea Avramis, VR’dan 
çok ötede, ailesine dair son derece kişisel bir 
hikâyeyi filme aktarıyor. ABD’de 30 yıl boyunca 
Rum Ortodoks kilisesine mensup bir papaz 
olarak çalışan babasının aniden görevi bırakmaya 
karar verişi hem ailesini hem de ona büyük saygı 
gösteren cemaat mensuplarını sarsıyor. Avramis, 
babasının eski bir video kaydına ulaşınca bunca 
gözler önünde olan bir mesleğin aslında nasıl ağır 
bir yük içerdiğini, babasının geçmişiyle gözlerden 
ırak, duygu dünyasının sırlarını keşfediyor. Dünya 
prömiyerini Selanik Film Festivali’nde yapan Pazar 
Günleri, bir yandan mutlu aile babası bir adamın 
kızının gözünden varoluşçu bir portresini çiziyor, 
bir yandan da aile, kimlik, umut, mahremiyet ve 
inanca dair dokunaklı bir incelemeye girişiyor.

 ▪ Alethea Avramis, who works at the intersection 
of innovation and traditional filmmaking in the 
VR|AR industry, conveys a very personal family 
story that is so distant from VR. After thirty years 
of serving as a Greek Orthodox priest in the US, 
Alethea’s father Tom Avramis decides to leave 
the priesthood, shocking his tight-knit family 
and admiring parishioners. When his daughter 
discovers an old video he made about his life 
detailing the burdens and secrets he carried, she 
turns the camera on her father, revealing further 
secrets about his past and emotional realm as a 
priest––a role that is so public in nature. Sundays, 
which had its world premiere at the Thessaloniki 
Film Festival, draws the existential portrait of 
a seemingly happy and fulfilled man, through 
his daughter’s eyes, while offering a personal 
examination about family, identity, privacy, faith 
and hope.

ŞİDDET TEKELİ
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
THE MONOPOLY OF VIOLENCE

FRANSA FRANCE 

2020 | H264 | Renkli Colour | 86’ | İngilizce, Fransızca English, French

Yönetmen Director: David Dufresne

Senaryo Screenplay: David Dufresne Görüntü Yön. DoP: Edmond Carrère Kurgu Editing: Florent Mangeot Yapımcı 

Producer: Bertrand Faivre Yapım Production Co.: Le Bureau, Jour2fête Dünya Hakları World Sales: The Bureau Sales

 ▪ Fransa’da Kasım 2018 ile Şubat 2020 
arasında Sarı Yelekliler hareketi sırasında polisle 
göstericilerin karşı karşıya gelişlerinin video 
kayıtları bu filmin temelini oluşturuyor. Buna karşın 
tarihçiler, avukatlar, akademisyenler, BM raportörü, 
bir gazeteci, emniyet sendikası temsilcileri, şiddet 
mağdurlarıyla yapılan görüşmeler de filmin 
sözel tarafında yer alıyor. Belgeselin özelliği 
ise konuşanların kimliklerini sadece filmin son 
jeneriğinde öğrenmemiz. Max Weber’in “meşru 
şiddet tekelini elinde bulunduran tek aygıt 
devlettir” önermesinden yola çıkan yönetmen 
David Dufresne, filmdeki videoların cinéma 
vérité’ye, yurttaşların görüşlerinin aktarılmasının 
ise fikir alışverişine denk geldiğini söylüyor: 
“Diyalogun erdemlerine hâlâ inanmalı, bu devirde 
gitgide zorlaşsa da.”

 ▪ Videos of clashes between the police and 
demonstrators during the yellow vests movement 
in France between November 2018 and February 
2020 make up the basis of this film, as well as a 
panel of citizens (several historians, academics, 
several lawyers, the UN’s special rapporteur, 
police union representatives, a journalist, 
but also victims of violence) expressing their 
opinions. The identities of the panellists are only 
revealed with the end credits, though. Taking 
off from Max Weber’s theory that “the state 
claims the monopoly of the legitimate use of 
physical force,” director David Dufresne views 
the videos as cinema vérité as opposed to the 
citizen’s expressions as “words, conversation, and 
dialogue,” and claims “to still believe in the virtues 
of dialogue, even if it’s increasingly difficult to do 
so.”
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DÜNYANIN EN GÜZEL OĞLANI
THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

İSVEÇ SWEDEN 

2021 | H264 | Renkli Colour | 93’ | İngilizce, İtalyanca, İsveççe, Japonca, Fransızca English, Italian, Swedish,  

Japanese, French

Yönetmenler Directors: Kristina Lindström, Kristian Petri

Senaryo Screenplay: Kristina Lindström, Kristian Petri Görüntü Yön. DoP: Erik Vallsten Kurgu Editing: Hanna 

Lejonqvist, Dino Jonsäter Özgün Müzik Original Score: Anna von Hausswolff, Filip Leyman Yapımcı Producer: Stina 

Gardell Yapım Production Co.: Mantaray Film Dünya Hakları World Sales: Films Boutique

 ▪ 2021 Sundance Film Festivali’nde dünya 
prömiyerini yapan Dünyanın En Güzel Oğlanı, genç 
yaşta gelen şöhretin yıkıcı etkileri üzerine çarpıcı 
bir belgesel; merkezindeyse, Luchino Visconti’nin 
Venedik’te Ölüm filminin odak noktasındaki 
Björn Andrésen var. 1971’de daha 16 yaşındayken 
Venedik’te Ölüm filminde Tadzio’yu oynayan 
Andrésen, filmin ona açtığı kariyer yoluna ve ani 
şöhretin etkilerine elli yılın ardından tekrar bakıyor. 
Efsanevi yönetmen Visconti’nin onu “dünyanın 
en güzel çocuğu” olarak adlandırmasıyla dünya 
çapında üne ve ilgiye maruz kalan Andrésen, 
oyunculuk kariyerine İsveç’te televizyon dizilerinde 
devam etmiş, karşımıza en son 2019 yapımı 
Midsommar / Ritüel filminde küçük bir rolle 
çıkmıştı. Andrésen’in İtalya, Fransa ve Japonya’daki 
kariyerinin buluntu görüntüleriyle günümüzden 
röportajları bir araya getiren belgesel alışılmadık bir 
hüzne ve huzursuz eden bir konuya sahip olsa da, 
nesneleştirme ve rıza kavramlarına dair gerekli ve 
geç kalmış bir yüzleşme fırsatı sunuyor.

 ▪ The Most Beautiful Boy in the World offers an 
unsettling look at the destructive consequences of 
young fame, and focuses on Björn Andrésen, who 
starred in Death in Venice (1971) as a 16 year old. 
The documentary, which had its world premiere 
at 2021 Sundance Film Festival, tells the story of 
Andrésen as he inspects his infamous debut role 
and the career path it forced upon him in retrospect 
after fifty years. As a 16-year-old, Andrésen had met 
instant fame and global attention after legendary 
Italian director Luchino Visconti had declared him 
“the most beautiful boy in the world.” The actor 
continues his career in Swedish TV series, and we 
have also seen him in a small role in the 2019 film 
Midsommar. Collaborating director duo Kristian 
Petri and Kristina Lindstrom brings found footage 
from Italy, France, and Japan together with recent 
interviews of Andrésen and his family, and despite 
its gloomy tone and traumatic subject, the film 
offers a much needed confrontation on the effects 
of objectification and the cruciality of consent.

ELEKTRONİK KIZ KARDEŞLER
SISTERS WITH TRANSISTORS

İNGİLTERE UK 

2020 | DCP | Renkli & Siyah-Beyaz Colour & B&W | 86’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Lisa Rovner

Görüntü Yön. DoP: Bill Kirstein Kurgu Editing: Michael Aaglund, Kara Blake, Mariko Montpetit Anlatan Narrated by: 

Laurie Anderson Yapımcı Producer: Anna Vaney, Marcus Werner Hed Yapım Production Co.: Anna Lena Films Dünya 

Hakları World Sales: Modern Films

2020 cph:dox Gelecek Dalga Ödülü Next Wave Award

 ▪ Müzik tarihine uzun zamandır gereken 
düzeltmeyi yapan bu belgesel, elektronik 
müziğin öncü kadınlarını anlatıyor, makineleri 
ve teknolojiyi benimseyerek günümüz müzik 
dünyasını şekillendiren kadınlar... Clara Rockmore, 
Daphne Oram, Bebe Barron, Pauline Oliveros, 
Delia Derbyshire, Maryanne Amacher, Eliane 
Radigue, Suzanne Ciani, Laurie Spiegel hem kendi 
dönemlerinde müziğin sınırlarını zorladılar. Tarihin 
çoğu yönünde olduğu gibi müzik tarihinde de 
kadınların sesi çıkmadı. Elektronik Kız Kardeşler, 
yalnızca bir müzik türünün tarihçesini anlatmakla 
kalmıyor, bugün kulaklarımıza ulaşan tınıların nasıl 
şekillendiğini ve bu tarihçede kadın öncülerin fazla 
bilinmeyen ama önemli rollerini de anlatıyor.

 ▪ ”A vital historical corrective,” Sisters with 
Transistors is the remarkable untold story of 
electronic music’s female pioneers, composers 
who embraced machines and their liberating 
technologies to utterly transform how we produce 
and listen to music today. The film maps a new 
history of electronic music through the visionary 
women whose radical experimentations with 
machines redefined the boundaries of music, 
including Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe 
Barron, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, 
Maryanne Amacher, Eliane Radigue, Suzanne 
Ciani, and Laurie Spiegel. The history of women 
has been a history of silence. Music is no 
exception. Sisters with Transistors is more than 
just the history of a music genre: it’s the story of 
how we hear and the critical but little-known role 
female pioneers play in that story.
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BAY BACHMANN VE SINIFI
HERR BACHMANN UND SEINE KLASSE
MR BACHMANN AND HIS CLASS

ALMANYA GERMANY 

2021 | H264 | Renkli Colour | 217’ | Almanca German

Yönetmen Director: Maria Speth

Senaryo Screenplay: Maria Speth, Reinhold Vorschneider Görüntü Yön. DoP: Reinhold Vorschneider Kurgu Editing: 

Maria Speth Katılanlar With: Dieter Bachmann, Aynur Bal, Önder Çavdar, 6b ve 6f sınıfı öğrencileri–students of classes 

6b and 6f. Yapımcı Producer: Maria Speth Yapım Production Co.: Madonnen Film Dünya Hakları World Sales: Films 

Boutique

2021 berlin Gümüş Ayı–Jüri Ödülü Silver Bear–Jury Award

 ▪ Filme adını veren Dieter Bachmann, Almanya’nın 
orta bölgesinde yer alan Stadallendorf kasabasındaki 
Georg Büchner Okulu’nda bir öğretmen. Ders 
verdiği 6b sınıfında 12-14 yaşlarında, kökenleri 
farklı ülkelerden öğrenciler var. Yönetmen Maria 
Speth’le yıllardır tanışan Bachmann, Speth’e göre 
“yalnızca bilgi aktaran biri değil, tüm zayıflıkları 
ve güçlü yanlarıyla benliğini işe katan; tabuları 
olmayan ve öğrencilerini önyargısızca harekete 
geçiren; insanın kendine verdiği değeri artırmanın 
Pisagor teoreminden daha önemli olduğunu bilen” 
biri. “Bachmann bu gençlere nasıl becerilerini, 
güzelliklerini ve onurlarını geliştirme fırsatı veriyorsa 
ben de onlara 217 dakika boyunca bu filmin yıldızları 
olma fırsatını veriyorum” diyen Maria Speth, Berlin 
Film Festivali’nde ödül kazanan belgeseliyle yalnızca 
günümüz Almanya toplumuna değil, gözlemlediği 
bu küçük gruptan hareketle geleceğin toplumuna da 
ayna tutuyor.

 ▪ The titular Dieter Bachmann is a teacher at 
the Georg Büchner School in Stadtallendorf, in 
middle Germany. Bachmann teaches class 6b, to a 
group of students consisting of 12- to 14-year-olds 
from different countries. Bachmann and director 
Maria Speth have known each other for years, and 
Speth regards Bachmann as “Someone who does 
not merely impart knowledge but who involves 
his full personality with all his weaknesses and 
strengths. Someone who has no taboos and 
engages his students without prejudice. Someone 
who knows that strengthening self-worth can be 
more important than the Pythagorean theorem;” 
“but just as Teacher Bachmann offers these young 
people a chance to develop skills, beauty, and 
dignity, I wanted to give them the same in my 
edit: to be stars for 217 minutes.”

AALTO

FİNLANDİYA FINLAND 

2020 | H264 | Renkli Colour | 98’ | Almanca, İtalyanca, Rusça, Fransızca, Fince, İngilizce German, Italian, Russian, 

French, Finnish, English

Yönetmen Director: Virpi Suutari

Senaryo Screenplay: Virpi Suutari Görüntü Yön. DoP: Heikki Färm, Jani Kumpulainen Kurgu Editing: Jussi Rautaniemi 

Özgün Müzik Original Score: Sanna Salmenkallio Yapımcı Producer: Timo Vierimaa Yapım Production Co.: Euphoria 

Film Dünya Hakları World Sales: Autlook Filmsales GmbH

 ▪ Modern mimarinin efsane isimlerinden, 
Finlandiya denince ilk akla gelen “tasarım gurusu” 
Alvar Aalto’nun yaşam öyküsünü, çalışmalarını 
ele alan Aalto, Alvar’ın mimar eşi Aino ile aşkını 
da ilk kez gözler önüne seriyor. Film izleyiciyi 
ikilinin yaratıcı süreçlerine dair sinemasal bir tura 
çıkartırken, Finlandiya’daki yapılardan Rusya’da bir 
kütüphaneye, MIT kampüsünde bir yatakhaneden 
Paris yakınlarındaki bir koleksiyonerin evine, 
Venedik’te bir köşkten artık kültleşmiş Aalto 
vazosuna, dünyanın çeşitli yerlerindeki ikonik 
binalarını ve tasarımlarını da ziyaret ediyor. 
Filmin tamamlanması için Aalto Vakfı, yönetmen 
Suutari’ye kaynaklarına erişim sağladığı gibi Aalto 
ailesi de Aino ile Alvar arasındaki özel mektupları, 
birçok fotoğraf albümünü ve bazı 8mm film 
çekimlerini de teslim etti.

 ▪ Aalto is an enchanting documentary film-
journey into the life and work of one of the 
greatest modern architects, design guru Alvar 
Aalto. The film shares for the first time the 
intimate love story of Alvar and his architect wife 
Aino Aalto. It takes the viewer on a cinematic tour 
to their creative processes and iconic buildings 
all over the world. The film visits several of their 
designs from buildings in Finland, to a library 
in Russia, a student dormitory at MIT, an art 
collector’s private house near Paris, a pavilion in 
Venice – and many other unique places. The film 
was realised after Aalto Foundation allowed access 
to its archives, including letters written by Aino 
and Alvar; the family photo albums and some 
family 8mm films.
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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.

THE SPARKS BROTHERS

İNGİLTERE, ABD UK, USA 

2021 | DCP | Renkli Colour | 135’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Edgar Wright

Görüntü Yön. DoP: Jake Polonsky Kurgu Editing: Paul Trewartha Yapımcı Producer: Nira Park, George Hencken, Laura 

Richardson, Ron Mael, Russell Mael, Edgar Wright Yapım Production Co.: Complete Fiction Dünya Hakları World Sales: 

Focus Features Türkiye Hakları Turkish Rights: UIP, Türkiye

 ▪ Gerçek hayranlığın doğurabileceği en yaratıcı 
sonuçlardan The Sparks Brothers dinamik, eğlenceli 
ve sıradışı bir belgesel. Cornetto Üçlemesi ve Baby 
Driver filmleriyle tanıdığımız İngiliz yönetmen 
Edgar Wright, ilk kez el attığı belgesel türünde de 
yaratıcılığını konuşturuyor ve beş yaşından beri 
hayranı olduğu “art pop” müzik grubu Sparks’ı 
odağına alıyor. 1960’lı yıllarda müziğe atılan ve tüm 
kariyerleri boyunca gizemlerini koruyan Ron (75) ve 
Russell (73) Maer, şimdiye kadar dillendirmedikleri 
hikâyelerinin Wright’ın anlatıcılığıyla 
zenginleşeceğine inandıkları için bu projeye ikna 
olmuşlar. Zeki, enerjik ve absürd tarzıyla tür 
sınırlarının dışına çıkmaya meyilli yönetmen, bu 
kez de grubun hayranı olan Beck, Björk, Flea, Jack 
Antonoff, “Weird Al” Yankovic gibi müzisyenlerin 
katkılarını stop-motion, 2D animasyon ve 
canlandırma videolarıyla harmanlayarak tipik bir 
sanatçı portresinin ötesine geçmeyi başarıyor.

 ▪ The Sparks Brothers, a dynamic, fun and 
extraordinary documentary is the creative result 
manifested through genuine admiration. In his 
first ever documentary, British director Edgar 
Wright, known for The Cornetto Trilogy and Baby 
Driver, focuses on Sparks, an art pop band he has 
been a fan of since the age of five. Musicians Ron 
(75) and Russell (73) Maer, who have managed 
to remain mysterious throughout their careers 
decided to take part in this film as they believed 
that Wright’s narration would enrich their story. 
The director brings testimonials from Sparks 
fans Beck, Björk, Flea, Jack Antonoff, “Weird 
Al” Yankovic together with stop motion, 2D 
animation and re-enactment videos in his unique 
style to tell a story that goes beyond a typical artist 
portrait.
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SİNİR KRİZİNİN EŞİĞİNDEKİ KADINLAR
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN

İSPANYA SPAIN 

1988 | H264 | Renkli Colour | 88’ | İspanyolca Spanish

Yönetmen Director: Pedro Almodóvar

Senaryo Screenplay: Pedro Almodóvar Özgün Yapıt Original Work: Jean Cocteau Görüntü Yön. DoP: José Luis Alcaine 

Kurgu Editing: José Salcedo Özgün Müzik Original Score: Bernardo Bonezzi Oyuncular Cast: Carmen Maura, Antonio 

Banderas, Julieta Serrano, María Barranco, Rossy de Palma, Kiti Mánver Yapımcı Producer: Agustín Almodóvar Yapım 

Production Co.: El Deseo, Laurenfilm Dünya Hakları World Sales: TF1

1989 goya ödülleri awards (ispanya spaın) En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Kadın Oyuncu (Carmen 

Maura), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (María Barranco) Best Film, Best Screenplay, Best Editing, Best Actress, Best 

Supporting Actress

 ▪ Pedro Almodóvar’ın en sevilen hem de en 
eğlenceli filmlerinden biri Sinir Krizinin Eşiğindeki 
Kadınlar ve tam da adının işaret ettiği durumu 
anlatıyor: Pepa’yı sevgilisi, üstelik telefonda terk 
ediyor, fakat durumu çözmeye çalışan Pepa kendi 
trajedisi yerine başkalarının krizleriyle ilgilenmek 
zorunda kalıyor. Madrid’de bir teras katında 
Pepa’ya kimler katılmıyor ki: Sevgilisinin eski karısı, 
oğlu, onun nişanlısı, polis tarafından aranan bir 
arkadaşı… Almodóvar’ın vazgeçemediği oyuncuları 
bir araya getiren bu şahane film, tesadüflerin 
artışıyla git gide daha da tuhaflaşan, karmaşıktan 
saçmaya uzanan olay örgüsüyle ve delilik haliyle 
kitsch’den kara komediye oradan da farsa ve 
melodrama uzanıyor, Yeşim Tabak’ın sözleriyle 
“sonuna kadar dişi, ‘yüksek ökçeli’ hayatları 
kutsuyor.”

 ▪ One of Pedro Almodóvar’s most loved and 
most entertaining films, Women on the Verge of 
a Nervous Breakdown tells a story about what 
its title implies: Pepa’s lover leaves her on a 
telephone conversation, and trying to resolve 
situation, Pepa needs to take care of everybody 
else’s nervous breakdowns instead of her own 
tragedy. On an iconic terrace floor in Madrid, 
Pepa is joined by an array of quirky characters: 
her lover’s ex-wife, his son and his son’s fiancée, 
a friend searched by the police… This wonderful 
film that brings Almodóvar’s usual suspects in its 
cast is a delightful mix of kitsch and black comedy 
and farce as well as melodrama, all the while 
heightening its power of absurdity and oddit–
–”celebrating ‘high heel,’ thoroughly feminine 
lives,” as Yeşim Tabak states.
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ORMANA HOŞGELDİNİZ
TERRIBLE JUNGLE
WELCOME TO THE JUNGLE

FRANSA, BELÇİKA, İSVİÇRE FRANCE, BELGIUM, SWITZERLAND 

2020 | DCP | Renkli Colour | 90’ | Fransızca French

Yönetmenler Directors: Hugo Benamozig, David Caviglioli

Senaryo Screenplay: Hugo Benamozig, David Caviglioli Görüntü Yön. DoP: Yann Maritaud Kurgu Editing: Audrey 

Simonaud Özgün Müzik Original Score: Ulysse Klotz Oyuncular Cast: Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Jonathan 

Cohen, Alice Belaïdi Yapım Production Co.: 22H22, WY Productions, Apollo Films Dünya Hakları World Sales: Indie 

Sales

 ▪ Amazon ormanlarında gizemli bir kabile... 
Üstüne çok düşen annesinden uzaklaşmak için 
bu kabileyi gözlemlemek bahanesiyle Fransız 
Guyanası’na giden genç bir antropolog... 
Meslektaşlarının bile nefret ettiği, kontrol 
delisi etnolog anne... Çok geçmeden cangılın 
derinliklerindeki araştırma gezisi cehenneme 
dönüşür, sevimli sanılan yerliler düzenbaz ve 
alkolik çıkarken, mesafeli anne pişman olup yanına 
paralı askerler katarak oğlunu aramaya başlar. Buz 
yürekli anne rolünde Catherine Deneuve yağmur 
ormanlarında ve komedide oynarken de parladığını 
bir kez daha kanıtlıyor.

 ▪ A mysterious tribe from the Amazon 
rainforest... A young and naive anthropology 
researcher, who goes on an expedition to get away 
from the grip of his ultra-possessive mother... 
A control freak, ethnologist mother hated by 
the profession... Soon enough, it turns out the 
“good savages” are actually alcoholic and crooked; 
and the worried mother, consumed by remorse, 
decides to abandon her own expedition and goes 
looking for her son in the jungle, with the help 
of a band of mercenaries. Catherine Deneuve as 
the ice-hearted ethnologist once more proves that 
she is a brilliant actress even in a comedy set in a 
rainforest.

KARŞI KOMŞU
NEBENAN
NEXT DOOR

ALMANYA GERMANY 

2020 | DCP | Renkli Colour | 92’ | Almanca German

Yönetmen Director: Daniel Brühl

Senaryo Screenplay: Daniel Kehlmann Görüntü Yön. DoP: Jens Harant Kurgu Editing: Marty Schenk Özgün Müzik 

Original Score: Moritz Friedrich, Jakob Grunert Oyuncular Cast: Daniel Brühl, Peter Kurth, Aenne Schwarz, Vicky 

Krieps, Rike Eckermann, Gode Benedix, Mex Schlüpfer Yapımcı Producer: Malte Grunert Yapım Production Co.: 

Amusement Park Film Dünya Hakları World Sales: Beta Cinema

 ▪ Adını ilk duyurduğu Good Bye, Lenin / Elveda 
Lenin’den Inglorious Basterds / Soysuzlar Çetesi ve 
Rush gibi Hollywood yapımlarına, en tanınmış 
çağdaş Alman oyunculardan Daniel Brühl, ilk 
yönetmenlik denemesiyle karşımızda. 2021 Berlin 
Film Festivali’nde ana yarışmada yer alan Karşı 
Komşu, (Brühl’ün canlandırdığı) Daniel adında 
bir oyuncuyu izliyor. Daniel, komşusu olduğunu 
iddia eden Bruno ile tesadüfen tanışır. Bruno, 
Daniel’in oyunculuğunu pek beğenmez; sohbet 
ilerledikçe aslında uzun zamandır Daniel’den hiç 
de hoşlanmadığı ortaya çıkar. Tamamı pandemi 
sırasında çekilen Karşı Komşu, Daniel Brühl’ün 
de halen oturduğu nezihleştirilmiş Doğu Berlin 
semti Prenzlauer Berg’de bir barda geçen bir kara 
komedi.

 ▪ Daniel Brühl is one of Germany’s most versatile 
and most acclaimed actors, from his breakout 
performance in Good Bye, Lenin to Hollywood 
productions like Inglourious Basterds and Rush. 
Next Door is Brühl’s directorial debut which 
premiered at the 2021 Berlinale in the main 
competition. In the film, Brühl plays an actor 
called Daniel, who meets Bruno, a man claiming 
to be his next door neighbour. Bruno has a low 
opinion on Daniel’s acting, and it turns out that 
the dislike seems to go much deeper. Next Door is 
a dark comedy that is set in a bar in the gentrified 
East Berlin district of Prenzlauer Berg, where 
Brühl currently resides in.
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ARKADAŞLAR ARASINDA
LE BONHEUR DES UNS…
A FRIENDLY TALE

FRANSA FRANCE 

2020 | H264 | Renkli Colour | 100’ | Fransızca French

Yönetmen Director: Daniel Cohen

Senaryo Screenplay: Daniel Cohen, Olivier Dazat Görüntü Yön. DoP: Stéphan Massis Kurgu Editing: Virginie Seguin 

Özgün Müzik Original Score: Maxime Desprez, Michael Tordjman Oyuncular Cast: Vincent Cassel, Bérénice Bejo, 

Florence Foresti, François Damiens, Daniel Cohen Yapımcı Producer: David Gauquié, Julien Deris Yapım Production 

Co.: Cinéfrance, SND (Société Nouvelle de Distribution) Films Dünya Hakları World Sales: SND

 ▪ Derler ki gerçek dostunu başarı kazandığın 
zaman tanırsın. Yoksa bazılarının mutluluğu 
başkalarının kadersizliği midir? Bu sıcak, son 
derece eğlenceli ve hareketli komedi hayatta başarı 
ve mutluluğun kaynağını ararken bir yandan da 
hepsinin kökünde kendinden memnun olmanın 
yattığına işaret ediyor. Léa, Marc, Karine ve Francis 
birbirlerini pek seven iki çift, dört iyi arkadaştır. 
Fakat bu uyumlu yakınlık, en ketumları Léa’nın bir 
gün gelip bir roman yazdığını, üstelik romanın çok 
sattığını söylemesiyle bozulur. Kimse memnun 
olup arkadaşları namına sevinmez, aksine haset, 
ufak ayak kayırmalar ortaya çıkar; arkadaşlık sarsılır, 
dostlar düşmana, yakınlık özgüven eksikliğine, 
ilgiyse umursamazlığa dönüşür.

 ▪ The saying goes that it is in the face of success 
that one recognizes one’s true friends. Would 
the happiness of some make the misfortune of 
others? With stellar performances, A Friendly Tale 
is a warm, dynamic, and very funny film but that 
raises many questions about achieving happiness 
and success in life and the revelation that it all 
boils down to inner contentment. Léa, Marc, 
Karine and Francis are two couples and long-time 
friends. However, harmony shatters the day Léa, 
the most discreet of the bunch, tells them that 
she has written a novel, which goes on to become 
a best-seller. Far from rejoicing, small jealousies 
and dirty tricks erupt and put their friendship 
to the test. Just wait as friends turn into foes, 
intimacy becomes insecurity, and concern fades to 
indifference.

ÜST KATTAKİLER
SENTIMENTAL
THE PEOPLE UPSTAIRS

İSPANYA SPAIN 

2020 | H264 | Renkli Colour | 82’ | İspanyolca Spanish

Yönetmen Director: Cesc Gay

Senaryo Screenplay: Cesc Gay Görüntü Yön. DoP: Andreu Rebés Kurgu Editing: Liana Artigal Oyuncular Cast: Javier 

Camara, Belen Cuesta, Alberto San Juan, Griselda Siciliani Yapımcı Producer: Marta Esteban Roca Yapım Production 

Co.: Impossible Films, Sentimentalfilm Aie Dünya Hakları World Sales: Filmax International Sales

2021 goya ödülleri awards (ispanya spaın) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Best Supporting Actor (Alberto San Juan)

 ▪ Nico & Dani (Krampack), Truman filmleriyle 
tanıdığımız Barselonalı yönetmen Cesc Gay, 
bu kez olağanüstü performanslarla sürükleyen, 
tek mekânda dört kişi arasında geçen, gerçek 
zamanlı, çok eğlenceli, sivri sözlerle bezeli hınzır 
bir romantik komediye imza atıyor. Filmin iki 
çiftinden biri, 15 yıllık beraberlikleri tatsız ve 
heyecansız bir birlikteliğe dönüşen Julio ile Ana. Bir 
gece, onlardan biraz daha genç, tartışmasız daha 
hareketli, daha sıcak komşuları Salva ile Laura’yı 
evlerine davet ederler, ancak sıradan görünen 
bir toplaşma dördü için de duygusal patlamalar, 
sürprizler, şaşırtıcı teklifler ve aşırılıklarla dolu bir 
geceye dönüşecektir. Üst Kattakiler, İspanya’nın 
tanınmış auteur yönetmenlerinden Cesc Gay’in 
kendi yazıp sahnelediği tiyatro oyunundan filme 
uyarlandı.

 ▪ The most recent film directed by Barcelona-
born director Cesc Gay, well-known with his 
previous films Nico & Dani (Krampack) and 
Truman, is a witty, engrossing, and entertaining 
romantic comedy with brilliantly sarcastic 
dialogues set in real time in a single space 
between four people. Two of the four people are 
Julio and Ana, a couple who have been together 
for over fifteen years, and whose relationship 
has lost its vibe, energy, and patience. This 
evening, Ana has invited the upstairs neighbours 
over. Salva and Laura, a slightly younger couple 
with definitely more energy, and more zing. 
The evening starts seemingly ordinary, but an 
emotional tsunami, brought on by an unusual 
and surprising proposal will upend all. The four 
neighbours can’t help but get caught up in an 
evening of excess and catharsis.
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GÖNÜL İŞLERİ
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT
LOVE AFFAIR(S)

FRANSA FRANCE 

2020 | H264 | Renkli Colour | 122’ | Fransızca French

Yönetmen Director: Emmanuel Mouret

Senaryo Screenplay: Emmanuel Mouret Görüntü Yön. DoP: Laurent Desmet Kurgu Editing: Martial Salomon Oyuncular 

Cast: Camelia Jordana, Niels Schneider, Emilie Dequenne, Vincent Macaigne Yapımcı Producer: Frédéric Niedermayer 

Yapım Production Co.: Moby Dick Films Dünya Hakları World Sales: Elle Driver

2021 lumières ödülleri awards (fransa france) En İyi Film Best Film

 ▪ Fransız filmlerini değerlendiren Lumières 
Akademisi’nin yılın en iyi filmi seçtiği Gönül 
İşleri, 2020 Cannes etiketini taşıyan duygusal, 
sevimli, sıcak, acı-tatlı bir komedi-dram. Filmin 
başkarakterleri, sevgilisi bir süreliğine şehre dönen 
Daphné ile sevgilisinin kuzeni Maxime. Taşradaki 
evde dört gün baş başa kalan Daphné ile Maxime, 
birbirlerini tanımaya çalışırken mahrem konulara 
da girerek eski sevgililerinden, hayattan ve aşktan 
söz ederler; aşk üçgenleriyle kaçamak hikâyeleri 
birbirini izler. 2011’de L’art d’aimer / Sevme Sanatı, 
2017’de kostümlü dönem filmi Mademoiselle de 
Joncquières ile büyük başarı yakalayan oyuncu ve 
yönetmen Emmanuel Mouret Gönül İşleri’ni şöyle 
tanımlıyor: “Değişkenliğe bir övgü, hafif hikâyelerle 
ciddi hikâyelerin yan yana durup birleştiği, 
parantezler gibi iç içe aktıkları duygusal bir tablo”.

 ▪ Carrying the Festival de Cannes 2020 tag, Love 
Affair(s) was selected the best film of the year by 
the Lumières Academy which reviews French 
films. A bittersweet dramedy, the film follows 
Daphne, who finds herself alone to welcome 
Maxime, her boyfriend’s cousin, at a country 
house. For four days, Daphne and Maxime get to 
know each other and share very intimate stories 
that bring them closer, tackling a network of love 
triangles and affairs. Actor and director Mouret, 
who directed the acclaimed films L’art d’aimer | 
Art of Love and the period drama Mademoiselle de 
Joncquières, describes Love Affair(s) as “an ode to 
inconstancy, a sentimental painting where light 
stories and more serious ones could coexist,” 
that includes “stories within stories, parentheses 
within parentheses.”

AYNALAR
SPOGULIS
IN THE MIRROR

LETONYA, LİTVANYA LATVIA, LITHUANIA 

2020 | H264 | Siyah-Beyaz B&W | 90’ | Letonca Latvian

Yönetmen Director: Laila Pakalnina

Senaryo Screenplay: Laila Pakalnina Görüntü Yön. DoP: Gints Berzins Kurgu Editing: Ieva Veiveryte Oyuncular Cast: 

Madlena Valdberga, Elza Leimane, Lauris Dzelzitis, Gatis Gaga, Kaspars Gods, Girts Krumins Yapımcı Producer: Laila 

Pakalnina Yapım Production Co.: Hargla Company, Kompanija Hargla, Just A Moment Dünya Hakları World Sales: 

Oration Films

 ▪ Masallarda gerçeklik payı olduğu inkâr 
edilemez olsa da günümüzün sosyal medya ve 
selfie çılgınlığının masallarda bile yer bulduğunu 
öğrenmek sizi şaşırtabilir. Letonyalı yenilikçi 
sinemacı Laila Pakalnina’nın Tallinn Kara Geceler 
Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan 
son filmi tam da bu fenomenin diyarına dalan 
deneysel bir masal. Hikâye tanıdık sayılır: Bir 
CrossFit eğitmeninin Pamuk Prenses adında bir 
kızı olur. Anne ölür; eğitmen sağlık, spor ve kendi 
görüntüsüyle takıntılı genç bir kadınla evlenir. 
Yıllar sonra acı gerçek ortaya çıkar: Pamuk Prenses 
Üvey Anne’den daha fittir. 200 yıllık bir masaldan 
narsisizm, beden faşizmi ve sosyal medya eleştirisi 
çıkartan yönetmen Pakalnina “günümüzde herkes 
akıllı telefonlardan kendi görüntülerine bakıp Kötü 
Üvey Anne’den bile fazla kendi kendine konuşuyor 
aslında” diyor.

 ▪ Fairy tales have always been based on some 
sort of reality, but the reverse, to witness that 
contemporary social media and selfie madness 
have found its way into fairy tales is rare and 
surprising. Latvian innovative filmmaker Laila 
Pakalnina’s most recent film which premiered 
at the Tallinn Black Nights Film Festival is an 
experimental fairy tale that delves into this realm. 
The storyline is all too familiar: a CrossFit trainer 
becomes the father of a baby girl, Snow White. 
Snow White’s mother dies, and her father marries 
a young woman obsessed with CrossFit and 
herself. Time passes, and one day it turns out that 
Snow White is way fitter than the Evil Stepmother. 
Creating a biting critique of narcissism, body 
fascism, and social media from a 200-year-old folk 
tale, director Pakalniņa says: “Nowadays, people 
observe their reflections in their smartphones and 
talk to themselves much more often than the Evil 
Stepmother did.”
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ÇİÇEK İSTEMEZ

NO MORE FLOWERS

Festivalin bu bölümü, kahramanı güçlü kadınlar olan filmleri 
bir araya getiriyor. Baskılara boyun eğmeyen, kendi yolunu 
çizen, kendi ayakları üzerinde duran kadınların hikâyelerini 
anlatan filmler bu bölümde gösteriliyor. Japonya’dan İran’a, 
Hindistan’dan Fransa’ya bu filmlerdeki kadınlar hep dik 
duruyorlar.

This section of the festival brings together films that feature 
strong women as heroes, do not give in to pressure, who 
determine their own paths, and manage to stand on their 
own feet. From Japan to Iran, India to France, women in 
these films always stand up and stand straight.

TAM SANA GÖREYİM
ICH BIN DEIN MENSCH
I’M YOUR MAN

ALMANYA GERMANY 

2021 | DCP | Renkli Colour | 102’ | Almanca German

Yönetmen Director: Maria Schrader

Senaryo Screenplay: Jan Schomburg, Maria Schrader Özgün Yapıt Original Work: Emma Braslavsky Görüntü Yön. DoP: 

Benedict Neuenfels Kurgu Editing: Hansjörg Weißbrich Özgün Müzik Original Score: Tobias Wagner Oyuncular Cast: 

Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw, Wolfgang Hübsch, Annika Meier, Falilou Seck Yapımcı Producer: 

Lisa Blumenberg Yapım Production Co.: Letterbox Filmproduktion Dünya Hakları World Sales: Beta Cinema Türkiye 

Hakları Turkish Rights: Filmartı

2021 berlin En İyi Oyuncu Best Acting (Maren Eggert) |  2021 alman film ödülleri german fılm awards En İyi 

Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Film, En İyi Senaryo Best Actress, Best Direction, Best Film, Best Screenplay

 ▪ Unorthodox dizisinin yönetmeni Maria 
Schrader’in yönettiği Tam Sana Göreyim, çağdaş 
aşk hikâyelerine bilimkurgu açısından bakarken, 
günümüzün algoritmalarla dolu dünyasını kadın 
bakışıyla ele alıyor. Filmin kahramanı Alma, 
araştırma projesine fon sağlayabilmek için başka 
bir projede denek olmayı kabul eder. Proje uyarınca 
Alma üç hafta boyunca, varoluş amacı “hayatının 
erkeği” olmak olan Tom ile birlikte yaşayacaktır. 
Tom insan biçiminde, son model bir yapay zekâ 
robotudur. Emma Braslavsky’nin “Ich bin dein 
Mensch” adlı hikâyesinden esinlenerek aşk, aidiyet 
ve teknoloji kavramlarını sorgulayan bu acı-tatlı 
film, insanı insan yapan nedir sorusuna da yanıt 
arıyor. Tam Sana Göreyim Almanya’nın Oscar adayı 
oldu.

 ▪ Unorthodox director Maria Schrader fuses 
science fiction and contemporary romance in 
modern life in the midst of algorithms. In order 
to obtain research funds for her work, Alma is 
persuaded to participate in an extraordinary study. 
For three weeks, she has to live with Tom, whose 
sole purpose is to be the perfect life partner for 
her. Tom is a humanoid robot, whose artificial 
intelligence is created solely to make her happy. 
A tragicomic tale about the questions of love, 
longing and what makes a human being human, 
I’m Your Man is loosely based on the story “Ich 
bin dein Mensch” by Emma Braslavsky. The film 
was Germany’s Oscar nominee.
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PLAYLIST

FRANSA FRANCE

2021 | DCP | Siyah-Beyaz B&W | 86’ | Fransızca French

Yönetmen Director: Nine Antico

Senaryo Screenplay: Nine Antico, Marc Syrigas, Céline Sciamma Görüntü Yön. DoP: Nine Antico Kurgu Editing: Carole 

Le Page Oyuncular Cast: Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti, Bertrand Belin, Pierre Lottin Yapımcı Producer:

Mathieu Verhaeghe, Thomas Verhaeghe Yapım Production Co.: Atelier de Production Dünya Hakları World Sales:

Playtime

▪ Çizgi romancı ve çizer Nine Antico’nun 
senaryosunu Céline Sciamma ile birlikte yazdığı bu 
ilk uzun metrajlı sinema filmi, tıpkı çizimlerindeki 
gibi, bağımsızlığına düşkün 20’lerindeki genç 
kadınların portrelerini çiziyor. Filmin kahramanı, 
Paris’te saygın bir yayımcıda iş bulan çizer Sophie. 
Tam yaşamını yoluna soktuğunu düşünürken 
hamile olduğunu sevgilisine açıklıyor ve birden 
bire işler tersine dönüyor. Sophie, Paris’in zorlu 
koşullarında ayakta kalabilmek için, bir fırsat 
bekleyen oyuncu arkadaşı Julia gibi garsonluk 
yapmaya başlıyor. Kendi fanzinini yarattıktan sonra 
Nova, Trax, Muteen dergileri için çizimler yapan, 
Coney Island Baby, Girls Don’t Cry, Nous étions 
dix adlı çizgi romanları yayımlanan Nine Antico, 
siyah-beyaz estetiğin avantajlarını kullanarak 
ironi ve yaşama arzusuyla dolu, içten ve sıcak bir 
yaklaşımla günümüzün romantik komedilerine yeni 
bir soluk katıyor.

▪ The debut feature fi lm directed by graphic novel 
artist, illustrator and cartoonist Nine Antico, co-
written by Céline Sciamma, just like her graphic 
novels, is inhabited by liberated young women 
in their 20s. Playlist follows Sophie, who just 
found out she landed that job at a famous Parisian 
publisher. However, when she tells her boyfriend 
Jean she is pregnant, everything explodes. She 
must return to waiting tables like her friend Julia, 
an aspiring actress. How can one survive in Paris 
under such conditions? Nine Antico works for the 
magazines Nova, Trax, and Muteen, and her books 
Coney Island Baby, Girls Don’t Cry, and Nous étions 
dix are published. Taking advantage of black & 
white cinematography, Playlist is a fresh, ironic, 
and sincere comedy on contemporary love, diving 
into the minds of mid-20s women.
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PİLOTUN KARISI
DIE WELT WIRD EINE ANDERE SEIN
COPILOT

ALMANYA, FRANSA GERMANY, FRANCE 

2021 | DCP | Renkli Colour | 118’ | Almanca, İngilizce, Arapça, Türkçe German, English, Arabic, Turkish

Yönetmen Director: Anne Zohra Berrached

Senaryo Screenplay: Stefanie Misrahi, Anne Zohra Berrached Görüntü Yön. DoP: Cristopher Aoun Kurgu Editing: Denys 

Darahan Özgün Müzik Original Score: Evgueni Galperine, Sacha Galperine Oyuncular Cast: Canan Kir, Roger Azar, 

Özay Fecht, Jana Julia Roth, Ceci Chuh, Nicolas Chaoui Yapımcı Producer: Roman Paul, Gerhard Meixner, Christiane 

Sommer, Carole Scotta, Caroline Benjo, Julie Billy, Thomas Kufus, Tobias Büchner, Melanie Berke Yapım Production 

Co.: Razor Film Produktion, Haut et Court, zero one film Dünya Hakları World Sales: The Match Factory

 ▪ Pilotun Karısı aslında bir aşk filmi, yönetmen 
Berrached’in tabiriyle “aşk çelişkisi” ve suçlulukla 
güven hakkında bir film; başkarakteri Aslı, Türkiye 
kökenli bir Alman, âşık olduğu Said ise cazibesine 
kapıldığı Lübnanlı bir göçmen. Beraberlikleri 
1990’larda ilk görüşte aşkla başlıyor, Aslı’nın 
annesinin itirazlarına rağmen Hamburg’da gizlice 
evleniyorlar ve yıllar sonra bir gün Said ortadan 
kayboluyor... ta ki tüm dünyayı sarsan ve değiştiren 
feci bir olaya kadar. 2021 Berlin Film Festivali’nin 
Panorama bölümünde dünya prömiyerini yapan 
Pilotun Karısı, Zwei mütter ile 24 Wochen / 24 Hafta 
filmini 2015’te festivalde izlediğimiz Anne Zohra 
Berrached’in üçüncü uzun metrajlı filmi. 
 
Bu film, German Films’in değerli katkılarıyla 
gösterilmektedir. 
 
Bu film Goethe-Institut’un değerli katkılarıyla 
gösterilmektedir.

 ▪ Copilot is mainly a film about love that deals 
with “guilt and love conflict,” as put by director 
Berrached. Its main character, Aslı, is a German 
of Turkish descent, and Saeed, to whom she falls 
in love with is a charismatic Lebanese migrant. 
When they meet in the mid-90s, it’s love at 
first sight, then they secretly get married in 
Hamburg, even though Aslı’s mother is against 
the relationship. Then Saeed disappears... until a 
horrible incident that shakes and transforms the 
whole world. Following Zwei Mütter /Two Mothers 
and 24 Wochen | 24 Weeks which was screened at 
the festival, this is Anne Zohra Berrached’s third 
feature film. 
 
This film is screened with the generous support of 
German Films. 
 
This film is screened with the generous support of 
Goethe-Institut.

ASLA AĞLAMAM
JAK NAJDALEJ STAD
I NEVER CRY

İRLANDA, POLONYA IRELAND, POLAND 

2020 | H264 | Renkli Colour | 93’ | İngilizce, Lehçe English, Polish

Yönetmen Director: Piotr Domalewski

Senaryo Screenplay: Piotr Domalewski Özgün Yapıt Original Work: Andrea Portes Görüntü Yön. DoP: Piotr Sobociński 

Jr. Kurgu Editing: Agnieszka Glińska Özgün Müzik Original Score: Hania Rani Oyuncular Cast: Zofia Stafiej, Arkadiusz 

Jakubik Yapımcı Producer: Jan Kwieciński, Julie Ryan Yapım Production Co.: Akson Studio, MK1 Productions Dünya 

Hakları World Sales: Wide

2020 cottbus En İyi Yönetmen, İzleyici Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü Best Director, Audience Award, Prize of the 

Ecumenical Jury |  2020 polonya film festivali polısh fılm festıval En İyi Senaryo, En İyi Yeni Oyuncu, En İyi 

Müzik Best Screenplay, Best Debut Actor (Zofia Stafiej), Best Score

 ▪ Yerinde duramayan Ola, Polonya’da küçük 
bir kasabada hayatını sürdürür. İnşaatta çalışan 
babası, İrlanda’da ölünce Ola istemese de 
babasının cenazesini memleketine getirmek için 
oraya gitmek zorunda kalır. Aslında tek derdi 
babasından kalan parayı üzerine geçirmektir. 
Yabancı bir ülkede tek başına önce bürokrasiyle 
didişmek zorunda kalan Ola, hayata bakışını 
değiştiren yeni insanlarla tanışacak, bu süreçte 
babasının hayattayken gerçekte nasıl biri olduğunu 
da anlayacaktır. Yazdığı oyunları da sahnelenen ve 
kuşağının en yetenekli sinemacılarından sayılan 
Piotr Domalewski’nin ilk filmi Cicha Noc | Sessiz 
Gece Gdynia’da Büyük Ödül kazanmış, 2018 yılında 
özellikle eleştirmenlerden bolca övgü almıştı.

 ▪ Always a force of nature, Ola is a seventeen-
year-old from a small city in Poland. When 
her father suddenly dies while working on a 
construction site in Ireland, she must reluctantly 
travel to bring his body home — although her 
main incentive is to retrieve the money he’d 
promised her. A trip alone into the unknown, 
in Ireland, she will deal with bureaucracy, come 
to know a different world, meet people who 
will change her approach to life, and know who 
her father really was. Also a playwright, Piotr 
Domalewski, whose much acclaimed debut Cicha 
Noc / Silent Night won the Grand Prix at Gdynia 
in 2018, is considered one of the most talented 
directors of his generation.
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ATEŞLE YAZMAK
WRITING WITH FIRE

HİNDİSTAN INDIA 

2021 | H264 | Renkli Colour | 93’ | Hintçe Hindi

Yönetmenler Directors: Rintu Thomas, Sushmit Ghosh

Görüntü Yön. DoP: Sushmit Ghosh, Karan Thapliyal Kurgu Editing: Rintu Thomas, Sushmit Ghosh Özgün Müzik 

Original Score: Tajdar Junaid Katılanlar With: Meera, Suneeta, Shyamkali Yapımcı Producer: Rintu Thomas, Sushmit 

Ghosh Yapım Production Co.: Black Ticket Films Dünya Hakları World Sales: autlook filmsales

2021 sundance İzleyici Ödülü–Dünya Sineması–Belgesel, Özel Jüri Ödülü–Değişime Etki Audience Award–World 

Cinema–Documentary, Special Jury Award–Impact for Change

 ▪ Hindistan’da Dalit kadınlar tarafından idare 
edilen tek haber ajansı olan Khabar Lahariya, 
erkeklerin ağırlıkta olduğu habercilik dünyasında 
öne çıkıyor. Ele aldıkları konular arasında yerel 
polisin yetersizliği, kast ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet, adaletsizlik ve baskıyla sindirme 
olayları yer alıyor. Dijital çağda haberciliğin nasıl 
şekillenmesi gerektiğini de inceleyen Ateşle 
Yazmak, ajans ekibinin 15 yıldan sonra basılıdan 
dijitale geçişlerini gözlemliyor. Dalit kadınları, kast 
sisteminde en altta yer alıyor ve “dokunulmaz” 
olarak niteleniyorlar; bu gazetecilerse yönetmenler 
Thomas ve Gosh’a göre “en acımasız sosyal 
hiyerarşi ve dışlama sistemlerinden birini ufak 
ufak kırıyorlar” ve böylece güçlendikçe, sesini 
duyuramayanların sesi oluyorlar. Ateşle Yazmak, 
Oscar’a aday gösterildi.

 ▪ In a cluttered news landscape dominated by 
men, emerges Khabar Lahariya, India’s only news 
network run by Dalit women. Their stories range 
from the incompetence of the local police force, 
victims of caste and gender violence, or injustice 
and intimidation. Examining how storytelling 
can create in the digital era, Writing with Fire 
follows the team as they switch from print to 
digital. Dalit women are a group characterised 
as “untouchable” within the caste system, and 
Thomas and Gosh state, the team “are chipping 
away at one of the cruellest systems of social 
hierarchy and exclusion.” So, when these women 
empower themselves, they become the voice of 
those who are voiceless. Writing with Fire was 
nominated for the Oscars.

HATIRA KUTUSU
MEMORY BOX

FRANSA, LÜBNAN, KANADA, KATAR FRANCE, LEBANON, CANADA, QATAR 

2021 | DCP | Renkli Colour | 102’ | Fransızca French

Yönetmenler Directors: Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

Senaryo Screenplay: Gaëlle Macé, Fadette Drouard Görüntü Yön. DoP: Josée Deshaies Kurgu Editing: Tina Baz Özgün 

Müzik Original Score: Radwan Ghazi Moumneh, Charbel Haber Oyuncular Cast: Rim Turki, Manal Issa, Paloma 

Vauthier, Clémence Sabbagh, Hassan Akil Yapımcı Producer: Carole Scotta, Georges Schoucair, Christian Eid, Barbara 

Letellier, Luc Déry, Kim McCraw, Jasmyrh Lemoine Yapım Production Co.: Haut et Court, Abbout Productions, micro_

scope Dünya Hakları World Sales: Playtime Türkiye Hakları Turkish Rights: Bir Film

 ▪ 2021 Berlin Film Festivali’nde ana yarışmada 
yer alan bu güçlü aile dramı, Montreal ile Beyrut 
arasında, tarihin özel yaşamlara düşen gölgesini 
mercek altına alıyor. Filmin iki kahramanı, 
Montreal’de yaşayan Maia ile ergen yaşlardaki kızı 
Alex. Bir Noel günü anne-kızın evlerine Maia’nın 
1980’lerde Beyrut’ta arkadaşına emanet ettiği 
günceleri, kasetler ve fotoğraflarla dolu bir kutu 
gelir. Maia geçmişini kurcalamayı reddetse de 
kızı Alex için bu kutu annesinin Lübnan iç savaşı 
sırasındaki çalkantılı, yoğun duygularla dolu gençlik 
günlerinin gizemini çözecek ipuçlarıyla doludur. 
Yapıtlarında yakın tarih yazımı ve görüntülerin 
hafızayla ilişkisini irdeleyen yönetmen ikilisi, 
bugüne kadarki bu en yetkin ve olgun filmlerinin 
yapımında Joana Hadjithomas’ın kendi günceleriyle 
Khalil Joreige’nin çektiği savaş fotoğraflarından 
yararlandılar.

 ▪ Competing for the Golden Bear at the 2021 
Berlin Film Festival, this powerful family drama 
unfolds in retrospect to examine the shades 
of history that fall on personal stories. Maia, a 
single mother, lives in Montreal with her teenage 
daughter, Alex. On Christmas Eve, they receive an 
unexpected delivery: a box with journals, tapes, 
and photos Maia entrusted to her best friend 
in Beirut in the 1980. Maia refuses to open the 
box that refers to her long-gone past, but Alex 
secretly begins to enter the world of her mother’s 
tumultuous, passionate adolescence during the 
Lebanese civil war, unlocking mysteries of a 
hidden past. Questioning the role of memory 
in creating images and writing contemporary 
history, the directing duo have inspired from 
Hadjithomas’ own journals and Joreige’s war 
photographs to make their most mature and 
accomplished film to date.
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ÇARKIFELEK
GUZEN TO SOZO
WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY

JAPONYA JAPAN

2021 | DCP | Renkli Colour | 121’ | Japonca Japanese

Yönetmen Director: Ryûsuke Hamaguchi

Senaryo Screenplay: Ryûsuke Hamaguchi Görüntü Yön. DoP: Yukiko Iioka Kurgu Editing: Ryûsuke Hamaguchi 

Oyuncular Cast: Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Katsuki Mori, Fusako Urabe, Aoba Kawai, Ayumu Nakajima, 

Hyunri, Shouma Kai Yapımcı Producer: Satoshi Takata Yapım Production Co.: Neopa, Fictive Dünya Hakları World 

Sales: m-appeal

2021 berlin Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü Silver Bear Grand Jury Prize

▪ Odağına rastlantıları, seçimleri ve yanılsamaları 
alan Çarkıfelek, sihirli tesadüfl er üzerine, naif 
bir romantik dram. Film, “Sihir (Ya da daha az 
rahatlatıcı bir şey)”, “Kapı Ardına Kadar Açık” 
ve “Bir Kez Daha, Moka” adında üç kısa metrajı 
bir araya getirip her hikâyeyi yankılar ve minik 
ayrıntılarla birbirine bağlıyor. Farklı kadınlarda iz 
bırakan üç ilişki tesadüfl erin ve seçimlerin bazen 
sandığımız kadar farklı olmadığını gözler önüne 
seriyor. Happy Hour ve Asako I & II filmleriyle 
tanıdığımız yönetmen Ryûsuke Hamaguchi bu kez 
kendi tarzının dışındaki anlatısını Schumann’ın 
müziklerinden aldığı esinle ve Japonya’nın tekinsiz 
mekânlarıyla destekliyor. Kısa filmlere özel bir ilgisi 
olduğunu vurgulayan Hamaguchi bir aşk üçgeni, 
boşa giden bir baştan çıkarma teşebbüsü ve hoş 
bir tesadüfü anlatan üç hikâyeyle izleyicisine derin 
ve duygusal olduğu kadar eğlenceli bir düşünme 
egzersizi de sunuyor.

▪ Focusing on coincidences, choices, and 
illusions Wheel of Fortune and Fantasy is a naive 
romantic drama about magical incidents. The 
fi lm is made up of three short fi lms titled “Magic 
(Or Something Less Reassuring)”, “Door Wide 
Open”, and “Once Again, Moka” interconnected 
with tiny details and echoes. Three women 
explore signifi cant relationships, revealing how 
sometimes coincidences and choices are more 
similar than we think them to be. Known for 
Happy Hour and Asako I & II, director Ryûsuke 
Hamaguchi, inspired by Schumann’s music and 
supported by Japan’s uncanny spaces, goes out 
of his usual narrative style, and mentioning his 
special interest in short fi lms, off ers his audience 
a deep but playful thinking exercise through 
three stories exploring diff erent circumstances: 
a love triangle, a failed seduction, and a pleasant 
encounter.

180 DERECE KURALI
KHATE FARZI
180 DEGREE RULE

İRAN IRAN

2020 | H264 | Renkli Colour | 83’ | Farsça Persian

Yönetmen Director: Farnoosh Samadi

Senaryo Screenplay: Farnoosh Samadi Görüntü Yön. DoP: Masoud Salami Kurgu Editing: Meisam Molaei Özgün 

Müzik Original Score: Peyman Yazdanian Oyuncular Cast: Sahar Dolatshahi, Pejman Jamshidi, Azita Hajian, Hassan 

Pourshirazi, Amirreza Ranjbaran, Sadaf Asgari, Mohammad Heidari, Aylin Jahed Yapımcı Producer: Ali Mosaff a Yapım

Production Co.: Ali Mosaff a Productions Dünya Hakları World Sales: Pluto Film Distribution Network GmbH

2020 valladolid En İyi Film–Meeting Point Best Film–Meeting Point

▪ Farnoosh Samadi yalanlar, sırlar ve bunların 
yol açtıkları hakkında tasarladığı üçlemenin ilk 
filminde Sara adında bir öğretmeni odağına alıyor. 
Sara Tahran’dan İran’ın kuzeyinde bir düğüne 
gitmeye hazırlanırken eşi gidişine izin vermez. 
Sara, eşinin bu tahakkümüne karşı koymak için bir 
plan yapar; ama yalanlarla örülü bu dünyada felaket 
köşe başında beklemektedir. Dünya prömiyerini 
Toronto Film Festivali’nde yapan 180 Derece Kuralı, 
ataerkillik ve katı geleneklerin arasından kendilerine 
çıkış yolu arayan bir kuşağı ekrana taşıyor. Ali 
Asgari’yle birlikte yönettiği Pilgrims / Yolcular filmi 
2020’de İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film 
Yarışması’na katılan Farnoosh Samadi, ilk uzun 
metrajlı filminde Awards Watch’ın sözleriyle “tek 
lisanları suskunluk olan sayısız kadının sesi olmayı 
başarıyor”.

▪ Farnoosh Samadi’s directorial debut feature 
is the fi rst part of a trilogy about lies and secrets 
and their consequences. Sara is a school teacher 
from Tehran preparing to attend a wedding in 
northern Iran. When her husband suddenly 
forbids her to go, Sara devises a plan to fl out her 
husband’s authority. Surrounded by lies on top 
of lies, her choice will place her on a painful path 
to atonement. Having its world premiere at the 
Toronto Film Festival, 180 Degree Rule depicts a 
generation trapped in patriarchy and tradition 
struggling to fi nd a way out. Farnoosh Samadi, 
whose Pilgrims co-directed with Ali Asgari 
competed at the Istanbul Film Festival’s National 
Short Film competition in 2020 “speaks for 
countless women whose only language is silence,” 
according to Awards Watch.
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KONSTANTINA KOTZAMANI

Konstantina Kotzamani’nin filmleri, muğlak çağrışımlarla, 
şehrin ve kolektif hafızanın geçmişiyle şimdisinin imgelerini 
buluşturuyor. Festival, bu genç yönetmenin şaşırtıcı kısa 
filmlerini bir arada sunuyor.

Konstantina Kotzamani’s films thrive at the crossroads 
where vague connotations from personal history and 
images streaming from cities and collective memory meet. 
The festival is glad to present the exhilarating short films of 
this young filmmaker.
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SARAYIN SESSİZLİĞİ
LES SILENCES DU PALAIS
THE SILENCES OF THE PALACE

TUNUS TUNISIA 

1994 | H264 | Renkli Colour | 127’ | Arapça, Fransızca Arabic, French

Yönetmen Director: Moufida Tlatli

Senaryo Screenplay: Moufida Tlatli, Nouri Bouzid Görüntü Yön. DoP: Youssef Ben Kurgu Editing: Moufida Tlatli Özgün 

Müzik Original Score: Anouar Brahem Oyuncular Cast: Amel Hedhili, Hend Sabry, Najia Ouerghi, Sami Bouajila, Kamel 

Fazaa, Fatima Ben Saidane, Kamal Twatti Yapımcı Producer: Richard Magnien, Ahmed Baha Attia Yapım Production 

Co.: MAT Productions Dünya Hakları World Sales: Fortissimo Films

1995 istanbul En İyi Film Golden Tulip Best Film |  1995 bfi Sutherland Kupası Sutherland Trophy |  1994 cannes 

Altın Kamera Camera d’Or |  1994 toronto FIPRESCI Ödülü Prize |  1994 chicago En İyi İlk Film Best First Film

 ▪ Şubat 2021’de hayatını kaybeden Tunuslu öncü 
sinemacı Moufida Tlatli anısına gösterilen Sarayın 
Sessizliği, Tlatli’nin yönettiği ilk uzun metrajlı 
filmdir. Tlatli, 1968’de kurguculukla kariyerine 
başladı, birçok filmin kurgusunu üstlendi, ardından 
kadınların kıstırılmışlığına ve suskunluklarına 
dair filmler yönetti, ama Sarayın Sessizliği en çok 
anılan, ilgi ve takdir gören filmi oldu. Annesinden 
esinlenen Tlatli’nin, senaryosunu Nouri Bouzid’le 
birlikte yazdığı bu “feminist sürprizli evrensel 
büyüme hikâyesi” ataerkilliğin, sömürgeciliğin, 
sefaletin getirdiği şiddeti şiirsel, tablo gibi 
görüntülerle güç ilişkileri bağlamında ele alıyor. 
Film, Fransız sömürgesinin sona erdiği 1950’lerde 
ayrıldığı Tunus’a yıllar sonra geri dönen şarkıcı 
Alia’yı izliyor. Annesinin bir zamanlar hizmetkâr 
olduğu sarayı ziyaret eden Alia, burada ülkesinin ve 
ailesinin acı geçmişini anımsıyor.

 ▪ Screened in the memory of Moufida Tlatli, 
who died in February 2021, The Silences of the 
Palace is her debut film. Tlatli started her career 
in 1968 as an editor, and worked in numerous 
films, after which she directed films that tackled 
traumas women were subjected to, although 
The Silences of the Palace was her most referred 
to, acclaimed, and known film. Written by Tlatli 
and Nouri Bouzid, this “universal coming-of-age 
story with a feminist twist” depicts the violence 
of patriarchy, colonialism, and poverty within the 
frame of power relations and with poetic, painting 
like frames. The Silences of the Palace is set in the 
1960s in Tunisia as the country is emerging from 
the yoke of colonialism, and follows Alia, a singer 
who returns years later and visits the palace where 
her mother was once employed.
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■ Few directors are blessed with the ability to imprint the figures of their imaginary orchard in 
the viewers’ minds by means of a filmography entirely made up of short films. When you discover 
Konstantina Kotzamani’s films, you will sense that she is one of those filmmakers. Most of 
Kotzamani’s films thrive at the crossroads where loose connotations from personal history and images 
streaming from cities and collective memory meet. The imaginary orchard she has created is devoid 
of romantic promises. A dreamy, muddy water trickles from the spacetime she depicts. This orchard, 
tightly bound to the past, and the city’s present collide and conflict in an uncertain way. The palm trees 
which recur in many of her films seem to mark the frontline of this conflict. 
The lead characters in both Washingtonia (2014) and Yellow Fieber (2015), two films that are in constant 
dialogue with one another, are palm trees. They are affected by a mysterious, incurable disease. The 
city, Athens, is coated with a layer of yellow dust. Both films tell of an epidemic which everyone is 
aware of, but nobody pronounces. While a few hints are distilled by a poetic narrator, the main answer 
is whispered towards the film’s core. Most often, Kotzamani’s films are wary of words, and prefer to 
speak a visual tongue within that cinematographic orchard. 
The yellow dust which blocks the sky over Athens in Yellow Fieber is perhaps a visual hint of our 
future. Yet it’s hard to assign a precise temporality to any of Kotzamani’s films. The future is never 
independent from the past, nor from the visual associations brought by collective memory. Kotzamani 
likes to compound an uncanny imaginary orchard of the past with a science-fictional visual language. 
The director’s most famous work, the 30-minute-long Limbo (2016), conveys such a disconnected 
spacetime. It is set in a seaside town reminiscent of a purgatory of sorts, as its name suggests. This 
town is crowded with children. Between them, there seems to reign a mythical, archaic form of 
communication. As we watch their rituals and fights, we seem to witness the customs of a strange 
tribe from another age. On the other hand, the communication that goes on between them seems 
very familiar too. The director’s language, drawing on surrealism, finds its most mature expression in 
this film. Kotzamani never has the viewer follow the plot through easy ways or straight paths. In this 
regard, Limbo is her most “challenging”, but also her most mature film, and the one that allows for the 
highest cinematographic gratification. 
Electric Swan, which Kotzamani shot in 2019, is an incarnation of this dreamy language which was 
always hinted at ever since the helmer’s debut film. It is set in a luxury apartment building where 
separation according to social class is strongly felt. Holes opening between floors lead to both 
unexpected bonds and insolvable conflicts between the janitors and flat-owners. The film is paced by 
the daydreams of a building janitor, working as sharp scansion elements that break off the day-to-day 
silence. Apart from palm trees, another motif which Kotzamani affectionates are animals. In this film, 
they seem to master the secret passageway between day-to-day life and dreams. Kotzamani is not the 
kind of director who would reveal such a secret to the viewer. She gave ample proof of that in her debut 
film, Arundel (2012), shot on 16 mm film and conveying such an elaborate visual world that one would 
never guess it was her school graduation project. 
The seeds of the afore-mentioned imaginary orchard are already sowed in Arundel. There again, the 
director hurtles us into a piece of land disconnected from time. It is a poetic film about the forked 
roads that lead to the remembrance of the past. The relation with the past resembles the search for 
one’s path through a dense forest: both curiosity and apprehension occur simultaneously. The intense 
emotions brought up by the act of remembering, a melancholy voice-over, a mysterious disease that 
seems to have spread everywhere… Arundel meanders through the mind of someone who is striving 
to break from this sickly world and remember his past. This debut film bears the echoes of a director 
capable of instilling curiosity as to what else we will come across through the curls of this mind. 
You now have a perfect occasion to discover the original universes created on screen by this young 
director, whose future is already shining, and whose name has become accustomed to followers of the 
Venice, Cannes, Berlin and Locarno film festivals as she carries preparatory work for her debut feature 
film, Titanic Ocean, which tells the story of a young woman who wants to become a mermaid.
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KONSTANTINA KOTZAMANI

■ Tamamı kısa metrajlardan oluşan bir filmografiyle 
düşsel bir bahçenin imgelerini izleyicilerin aklına kazımak 
pek az yönetmene nasip olur. Konstantina Kotzamani’nin 
filmleriyle tanıştığınızda onun da nadir rastlanan bu 
sinemasal maharete sahip olduğunu göreceksiniz. 
Kişisel tarihten çıkıp gelen muğlak çağrışımlarla, şehrin 
ve kolektif hafızanın çağıldayan imgelerinin buluştuğu 
noktada yeşeriyor Kotzamani’nin filmlerinin pek çoğu. 
Onun yarattığı düşsel bahçe romantik vaatlerle dolu 
değil. Hülyalı, bulanık bir su akıyor tasvir ettiği zaman-
mekânda. Geçmişle sıkı bir bağı olan bu bahçeyle 
şehrin şimdisi belli belirsiz bir çatışmaya giriyor. Pek çok 
filminde tekrar tekrar karşımıza çıkan palmiye ağaçları 
sanki bu çatışmanın sınır hattında dikiliyorlar. 

Washingtonia (2014) ve Yellow Fieber (2015) gibi birbiriyle konuşan iki filmin başrolünde palmiyeler var. 
Palmiyeler, şifası belli olmayan bir hastalığa tutulmuş. Şehrin, Atina’nın üstü sarı tozlarla kaplı. Herkesin 
bildiği ama dillendiremediği bir salgını anlatıyor sanki bu iki film. Şiirsel bir anlatıcı ses, bize ufak tefek 
bilgiler verirken, esas sözünü kendi içine fısıldıyor film. Kotzamani’nin filmleri genellikle sözünü sakınıyor; 
görsel bir dil aracılığıyla, sinemanın o muğlak bahçesinde konuşmayı tercih ediyor. 
Yellow Fieber’da Atina üzerindeki gökyüzünü kaplayan sarı toz yakın bir geleceğin görselliğine işaret ediyor 
gibi. Oysa Kotzamani’nin filmlerinde net bir zamandan bahsetmek hep çok güç. Gelecek geçmişten, kolektif 
hafızanın imgesel çağrışımlarından hiçbir zaman azade değil. Kotzamani, geçmişin tekinsiz düş bahçesini 
bilimkurguvari bir görsel dille birleştirmeyi seviyor. Yönetmenin en bilinen çalışması olan, 30 dakikalık Limbo 
(2016) böylesi kopuk bir zaman-mekâna sahip. İsminin işaret ettiği gibi bir tür Araf’ı anımsatan bir sahil 
kasabasında geçiyor Limbo. Bir dolu çocuk var kasabada. Aralarında sanki mitik, kadim bir iletişim şekli 
mevcut. Ritüellerini, birbirleriyle çatışmalarını izlerken sanki başka çağa ait bir tuhaf kabilenin âdetlerini 
izliyoruz. Bir yanıyla da çok tanıdık bir iletişim aralarındaki. Yönetmenin sürrealizme yaklaşan dili en olgun 
tezahürlerinden birini bu filmde buluyor. Hiçbir zaman seyirciye hazır yollar, olay örgüsünü takip etmek için 
düz patikalar sunmayan Kotzamani’nin en “zorlu”, bir yandan da sinemasal hazzı ve yetkinliği en yüksek 
filmi Limbo. 
Kotzamani’nin 2019’da çektiği Electric Swan da, yönetmenin ilk filminden itibaren hissedilen o rüyaya 
yakın dilin belirgin örneklerinden biri. Lüks bir apartmanın içinde, sınıfsal ayrımların net olduğu bir 
dünyada geçiyor film. Apartman katları arasında açılan delikler, apartman görevlisi ile ev sahipleri arasında 
beklenmedik köprüler kuruyor ve çözülemeyecek bazı çatışmalara sebep oluyor. Bir apartman görevlisinin 
gündüz düşleriyle ilerleyen film, gündelik hayatın banal sessizliklerini keskin bir şekilde kesen rüyalarla 
ilerliyor. Kotzamani’nin palmiyelerden sonra en çok kullandığı imgelerden bir diğeri olan hayvanlar, gündelik 
hayat ile rüyalar arasındaki geçişin sırrına vâkıf gibi duruyorlar bu filmde. Seyirciye bu sırrın ne olduğunu 
vermekten hep imtina eden bir yönetmen Kotzamani. Bunu henüz ilk filminde, 16mm çektiği ve bir okul 
bitirme projesi olduğunu kimsenin tahmin edemeyeceği kadar girift bir görsel dünyaya sahip Arundel’de 
(2012) yıllar önce belli etmiş genç yönetmen. 
Arundel başta bahsettiğimiz düşsel bahçenin ilk tohumlarının belirgin şekilde atıldığı film. Yine zamandan 
kopuk bir toprak parçasına fırlatıp atıyor bizi yönetmen. Geçmişi hatırlamanın çatallı yolları üzerine şiirsel 
bir film bu. Sık ağaçlarla dolu bir ormanda yolunu bulmaya benziyor bu filmde geçmişle olan ilişki. Hem bir 
merak var hem de sürekli bir tedirginlik. Hatırlama eyleminin ortaya çıkardığı yoğun duygular, melankolik 
bir üst ses, her yere sirayet etmiş gibi duran belirsiz bir hastalık… Bu hastalıklı dünyadan sıyrılıp geçmişi 
görmeye çalışan birinin zihninin kıvrımlarında dolanıyor Arundel. Bu zihnin kıvrımlarında başka neler 
bulabileceğimize dair merak yaratan bir yönetmenin yankısını taşıyor bu ilk film. 
Denizkızı olmak isteyen bir genç kadının hikâyesini anlattığı Titanic Ocean isimli ilk uzun metrajının 
çalışmalarını sürdürürken Venedik, Cannes, Berlin, Locarno gibi festivallerde ismini görmeye alıştığımız, 
geleceği parlak yönetmenin perdede yarattığı özgün dünyalarla tanışmak adına güzel bir fırsatımız var artık.
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ARUNDEL

YUNANİSTAN GREECE 

2012 | DCP | Renkli Colour | 18’ | Yunanca Greek

Yönetmen Director: Konstantina Kotzamani

Senaryo Screenplay: Konstantina Kotzamani Görüntü Yön. DoP: Jimmy Jimferrer Kurgu Editing: Dimitris Tolios 

Oyuncular Cast: Christos Passalis, Michele Valley, Katia Goulioni Yapımcı Producer: Angelos Tsaousis Yapım 

Production Co.: Filmografik Productions Dünya Hakları World Sales: Angelos Tsaousis

 ▪ Henüz sinema okulundayken çektiği Arundel’de 
Kotzamani’nin sinemasının özündeki çetrefil, 
düşsel dil kendini hemen fark ettiriyor. 16mm 
kamerayla çekilen film, görsel dokusuyla sanki 
başka bir döneme aitmiş izlenimi veriyor. Filmde 
farklı zamanlar bir araya gelerek doğrusal anlatıyı 
kırıyor. Mektuplar, izleyiciyi bir duygusal hafızanın 
içinde yolculuğa çıkarıyor. İlk gençlik yıllarını 
ve kalp kırıklıklarını saklayan bir ada, özlem, 
pişmanlık, hastalıklar, gizemli köpekler... Üslubuyla 
usta bir sinemacının ayak seslerini duyuran bir kısa 
film.

 ▪ The intricate oneiric visual language so 
particular of Kotzamani’s cinema is immediately 
sensible in Arundel, which she made while still 
a film student. Shot in 16mm, the film’s very 
texture gives the impression that it belongs to 
another epoch. The criss-crossing of different 
temporalities make for a breaching of linear 
storytelling. Letters take the viewer on a voyage 
toward emotional memory. An island hiding 
the days of youth and its heartbreaks, nostalgia, 
regret, illnesses, mysterious dogs... Everything 
concurs to make this short film a beacon, shining 
the stylistic light of a future master director.

SABAH DUASI
JUTARNJE MOLITVE
MORNING PRAYERS

BOSNA-HERSEK, SIRBİSTAN, YUNANİSTAN BOSNIA-HERZEGOVINA, SERBIA, GREECE 

2014 | DCP | Renkli Colour | 18’ | Boşnakça Bosnian

Yönetmenler Directors: Konstantina Kotzamani, Katarina Stankovic

Senaryo Screenplay: Konstantina Kotzamani, Masa Senicic, Katarina Stankovic Görüntü Yön. DoP: Giorgos Karvelas 

Kurgu Editing: Smaro Papaevangelou Oyuncular Cast: Ismir Gagula, Hana Pasic, Serafedin Redzepov Yapımcı 

Producer: Dragana Jovanovic, Luka Venturin, Dóra Nedeczky Yapım Production Co.: Obala Art Centar Dünya Hakları 

World Sales: Sarajevo Film Festival

 ▪ Kotzamani’nin Saraybosna Film Festivali için 
Katarina Stankovic ile birlikte çektiği Sabah Duası, 
bir gece kulübünde başlıyor. Kamera oyuncuların 
etrafında ustalıkla dönüyor, doğal diyaloglar ve 
mekân kullanımıyla bir anda iki gencin arasında 
parlayan kıvılcımın parçası oluyor izleyici. 
Gözlemci, duygulardaki nüansları takip eden bu 
kısa sekans sonrasında sürpriz bir viraj alıyor ve 
şehrin farklı hikâyelerine bağlanıyor. Kotzamani’nin 
filmografisinde farklı bir yere sahip, duygusal 
etkisi süresinden çok daha uzun olan bir insani 
karşılaşmalar portresi.

 ▪ Morning Prayers, which Kotzamani shot together 
with Katarina Stankovic for the Sarajevo Film 
Festival, starts in a nightclub. Masterful camera 
work swirling around the characters, natural 
dialogues and expert use of space all contribute 
to giving the audience to feel the sparks flying 
between the two youngsters. After this sequence 
that grasps very fine emotional nuances, a sharp 
turn takes the observer to a distinctly disparate 
place, to tracks of stories scattered across the 
city. Occupying a particular place in Kotzamani’s 
filmography, this short depiction of human 
encounters leaves an emotional impression by no 
means comparable to its length.
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WASHINGTONIA

YUNANİSTAN GREECE 

2014 | DCP | Renkli Colour | 24’ | Yunanca Greek 

Yönetmen Director: Konstantina Kotzamani

Senaryo Screenplay: Konstantina Kotzamani Görüntü Yön. DoP: Giorgos Karvelas, Giannis Kanakis Kurgu Editing: 

Leonidas Papafotiou Özgün Müzik Original Score: Drog_a_tek, Panou Oyuncular Cast: Mmamadou Diallo, Eutychia 

Stefanidou, Katerina Iliadi, Nikos Christofidis, Iraklis Nousas, Spyros Spyrou, Sally ‘black out’ Yapımcı Producer: 

Artemis Pattakou, Giorgos Zois Yapım Production Co.: Squared Square Dünya Hakları World Sales: Artemis Pattakou

2014 yunan film akademisi hellenıc fılm academy En İyi Kısa Film Best Short Film

 ▪ Farklı bir Atina tahayyülünün içindeyiz. 
Palmiyeler hastalanmış, onların dilinden 
konuşmaya çalışan bir adamın şiirsel üst sesi 
eşliğinde şehre bakıyoruz. Palmiyeler ve şehir aynı 
hastalıktan mustarip. Sevgisizlik ve melankoli 
şehrin üzerine serpilmiş. Zürafaların gözlerine 
bakıyoruz, onların kalplerinin büyüklüğünü 
öğreniyoruz. Kotzamani’nin filmlerinde tekrar 
tekrar karşımıza çıkan ağaçlar, hayvanlar ve şehir 
filmin başrolünde. Dünya prömiyerini Berlinale’de 
yapan Washingtonia, Kotzamani sinemasının 
imzasına dönüşen imgelere ve temalara sahip.

 ▪ We are within an alternate imagination of 
Athens. The palm trees have grown ill, as we 
watch the city guided by the poetic voice over 
of a man who tries to speak their language. 
Actually, the city suffers from the same illness 
as the palm trees. The city is sprinkled with the 
absence of love, and melancholia. We look into 
the giraffes’ eyes and learn the size of their hearts. 
Trees, animals and the city, recurrent elements 
in Kotzamani’s films, occupy the main role. 
Washingtonia, which had its world premiere at the 
Berlinale, features some of the signature themes 
and images of Kotzamani’s artistic language.

SARI HUMMA
YELLOW FIEBER

YUNANİSTAN GREECE 

2015 | DCP | Renkli Colour | 15’ | Yunanca Greek

Yönetmen Director: Konstantina Kotzamani

Senaryo Screenplay: Konstantina Kotzamani Görüntü Yön. DoP: Giannis Kanakis, Giorgos Karvelas Kurgu Editing: 

Leonidas Papafotiou, Artemis Pattakou, Konstantina Kotzamani Özgün Müzik Original Score: Novi Sad Oyuncular 

Cast: Mamadou Diallo, Eftychia Stefanidou Yapımcı Producer: Artemis Pattakou, Giorgos Zois Yapım Production Co.: 

Squared Square Dünya Hakları World Sales: Artemis Pattakou

 ▪ Kotzamani’nin 2014 yapımı filmi Washingtonia 
ile birbirini tamamlayan Sarı Humma, tüm 
Atina’nın sarı bir toz bulutuyla kaplı olduğu şiirsel 
bir gündüz düşü. Ağaçları hasta eden sarıhumma 
hastalığı tüm şehre yayılmış. Etrafta fazla insan 
yok. Anlatıcımız boş şehirde yürüyor, hastalığa 
kapılmış palmiye ağaçlarıyla birlikte adeta yas 
tutuyor. Yunanistan’daki krizin bir alegorisi olarak 
okunabilecek film, birkaç farklı katmanda, şiirsel bir 
tonda ilerliyor. Kurgusu da Kotzamani’ye ait olan 
film, son derece olgun bir kentsel ağıt.

 ▪ Yellow Fieber, which complements Kotzamani’s 
2014 film Washingtonia, is a poetic daydream 
set in a yellow dust-coated Athens. The yellow 
fever infecting the trees has spread throughout 
the city. There aren’t too many people around. 
The narrator wanders about the empty streets, 
mourning together with the sick trees as it were. 
The film, which can be read as a metaphor for 
the crisis Greece has been going through, unfolds 
poetically on several layers at once. Edited by 
Kotzamani herself, the film is an utterly mature 
urban lament.
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ARAF
LIMBO

FRANSA, YUNANİSTAN FRANCE, GREECE 

2016 | DCP | Renkli Colour | 30’ | Yunanca Greek

Yönetmen Director: Konstantina Kotzamani

Senaryo Screenplay: Konstantina Kotzamani Görüntü Yön. DoP: Giorgos Karvelas Kurgu Editing: Yannis Chalkiadakis 

Özgün Müzik Original Score: Lawrence English Oyuncular Cast: Felix Margenfeld, Angelos Ntanos, Lucjano Cani, 

Haris Fountas, Hristos Psihramis, David Szymczak, Nikos Kassavetis, Thomas Dimitropoulos Yapımcı Producer: Ron 

Dyens, Maria Drandaki Yapım Production Co.: Homemade Films, Sacrebleu Productions Dünya Hakları World Sales: 

Sacrebleu Productions

2016 milano mılan En İyi Kısa Best Short |  2016 tiran tırana En İyi Kısa Kurmaca Best Short Fiction 

2016 festival tous courts (fransa france) Mansiyon, Genç Jüri Mansiyon Special Mention, Special Mention  

Youth Jury |  2016 curta cinema (rio de janeiro) En İyi Yönetmen, Genç Jüri Büyük Ödül Best Director, Youth 

Jury’s Grand Prize |  2017 gérardmer Büyük Ödül Grand Prix

 ▪ Kotzamani’nin uluslararası arenada en çok 
dikkat çeken filmi Araf yarım saatlik bir sürede, 
çoğu kez uzun metrajlara has görülen bir derinlik 
ve atmosfer yakalamayı başarıyor. Bu dünyada 
değilmiş gibi duran bir sahil kasabasında geçen 
film, bir grup çocuk arasındaki sembolik eylemlere 
odaklanıyor. Her şeyin ilkel, arkaik bazı duyguları 
çağrıştırdığı, tekinsiz bir hisle ilerleyen filmin olay 
örgüsü kendini kolayca ele vermiyor. Muhteşem 
sinematografisiyle izleyiciyi koltuğuna mıhlayan 
Araf, 2016’da Cannes Eleştirmenler Haftası 
bölümüne seçilmişti.

 ▪ Kotzamani’s most internationally recognised 
work, Limbo manages in 30 minutes to convey 
an atmosphere and profundity often achieved 
through feature films. Limbo is set in an 
outworldly seaside town, and focuses on a group 
of children’s symbolic actions. Everything in 
this film seems to conjure up ancient, archaic 
emotions, resulting in an uncanny feeling overall. 
Its very plot takes time to reveal itself. Limbo was 
selected in Cannes’s 2016 Critics’ Week.

ELEKTRİKLİ KUĞU
ELECTRIC SWAN

FRANSA, ARJANTİN, YUNANİSTAN FRANCE, ARGENTINA, GREECE 

2019 | DCP | Renkli Colour | 40’ | İspanyolca Spanish

Yönetmen Director: Konstantina Kotzamani

Senaryo Screenplay: Konstantina Kotzamani Görüntü Yön. DoP: Roman Kasseroller Kurgu Editing: Smaro 

Papaevangelou Oyuncular Cast: Carlos Aduviri, Nelly Prince, Elisa Massino, Nikita Zuckerberg, Susana Pampín Yapımcı 

Producer: Emmanuel Chaumet, Caroline Demopoulos Yapım Production Co.: Ecce Films, Un Puma, Homemade Films, 

ARTE France, Centre National du Cinéma et de l’image Animée Dünya Hakları World Sales: Ecce Films

2019 valdivia Jüri Özel Ödülü, İzleyici Ödülü Special Jury Prize, Audience Award

 ▪ Konstantina Kotzamani, sınırlı bir zaman-mekânı 
tasvir ederken bile farklı zamanlara ve coğrafyalara 
genişleyebilecek rüyamsı bir dünya kurmada özel 
bir yetenek gösteriyor. Tamamı bir apartmanda 
geçen Elektrikli Kuğu, binanın varlıklı sakinleri ile 
en alt katta yaşayan kapıcı arasında dünyevi bir 
tezat kuruyor gibi gözüküyor ilk bakışta. Sınıfsal bir 
alegori sanki bina. Oysa rüyayla gerçekliğin iç içe 
geçtiği anlar, sürrealizme göz kırpan sahneler filmi 
basit bir alegori olmaktan çok öteye taşıyor. Özgün 
bir yönetmenle tanışmak için iyi bir başlangıç 
noktası.

 ▪ Konstantina Kotzamani is blessed with a gift: 
she can put together an oneiric world extending 
to various epochs and geographies even when 
depicting a limited space-time. Electric Swan is set 
entirely in one building. At first glance, a strict 
dichotomy is laid up between the wealthy upper 
floor occupants and the janitor living downstairs. 
The building acts as a metaphor for class division. 
Yet, moments when dream and reality become 
entwined and scenes winking at surrealism soon 
upheave the film’s reach far beyond just that of a 
plain allegory. This is a perfect starting point to 
get to know a genuinely unique director’s work.
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HITCHCOCK RENKLİ

HITCHCOCK IN COLOR

Festival, dünya sinemasının en etkili yönetmenlerinden, 
“gerilim ustası” Alfred Hitchcock’u ölümünün 41. yılında 
özel bir bölümle anıyor. Bu bölümde usta sinemacının renkli 
çektiği tüm filmler gösteriliyor.

The festival will celebrate the talent and legacy of one of 
the most influential filmmakers of the world, ‘the master of 
suspense’ Alfred Hitchcock within the 41st anniversary of 
his death, presenting all his films shot in colour.

TEMA SPONSORU THEME SPONSOR
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ALFRED HITCHCOCK

■ Ekran karşısında fi lme kendini soluksuzca kaptırmış, 
izlediği heyecan dolu görüntülerin bir “yönetmen”in 
inşaatı olduğunu anlamaya başlamış çocuk… Filmleri 
sadece izlemeyi değil, üzerine uzun uzun düşünmeyi 
ve sohbet etmeyi de tutkuyla seven, hayatının ses 
bandına paralel sinema tarihinin o büyük diyaloğundan 
da bir ses bandı açmış sinefi l… Çetin problemlerle yüz 
yüze, kafasını kaşıyarak aynı büyük diyaloğun içinden 
bir ilham bulmaya çalışan kıdemli sinemacı…
“Bu üçünü birbirine bağlayan nedir?” sorusunun cevabı 
tek bir yönetmen ismi olsa, herhalde Hitchcock olurdu. 
Sinemanın heyecanını, yaratıcılığını ve mühendisliğini 
tek bir sihirli kâsede yakalayıp içinde şimşekler 
çaktırma işinin ustası bir anlatıcı.

Alfred Hitchcock sadece sinemayla ilişkimizin, sinema sevgimizin farklı cepheleri arasında köprü görevi 
görmekle kalmıyor, bir de bunu bize çok zengin bir külliyat sunarak yapıyor: 1920’lerden 1930’ların 
sonlarına uzanan İngiltere günlerinden Hollywood’un en önemli yönetmenlerinden biri haline geldiği, 
döneminin büyük yıldızlarıyla çalıştığı Amerika’daki olgunluk dönemine, içinde her devirde farklı 
zenginlikler bulunabilecek muazzam bir hazine onun fi lmografi si. Geçen sene festivalde “Başyapıt 
Fabrikası” başlığıyla toplu gösterimi yapılan Stanley Kubrick, “az ama öz” fi lm çekmesiyle, endüstriden 
izole yaşamasıyla ve sanatı üzerine konuşmayı pek sevmemesiyle tanınıyordu... Alfred Hitchcock ise 
elliden fazla fi lm yapmakla kalmadı, kamera önünde de neredeyse kendi başına bir karakter haline 
gelerek “fi lmin sahibi olarak yönetmen” algısının oturmasında önemli rol oynadı ve eserleri üzerine uzun 
uzun konuşmaktan çekinmedi. Öyle ki bugün ardında bıraktığı mirasın en önemli parçaları arasında 
sadece sinema fi lmleri değil, sunuşları sayesinde herkesin yüzünü iyice tanımasını sağlayan bir 
televizyon fi lmleri serisi ve sinema yayıncılığının gelmiş geçmiş en önemli söyleşilerinden biri de 
bulunuyor.
Öyle ya, ekranın karşısında oturan o çocuk, aynı zamanda “Bakalım Hitchcock hangi sahnede 
görünecek?” diye de bekliyordu. O tanıdık sureti durakta son anda otobüsü kaçırırken; karşı pencerede 
şarkı yazarının saatini kurarken, otel odasından koridora adım attığında, Cary Grant’in yanında otobüste 
otururken yakalıyordu; hatta yeterince dikkatliyse Lifeboat’ta gazetedeki zayıfl ama ilanında bile seçiyordu 
siluetini. Belki televizyonda rastladığı “Alfred Hitchcock Sunar” başlıklı TV fi lmleri dizisini izlediğinden, 
sesine, jest ve mimiklerine bile aşinaydı. Böylece bir şahsiyet olarak Alfred Hitchcock’a aşinalığı üzerinden 
bütün bu fi lm denen sihirden sorumlu, onu zihninde tasarlamış birilerinin olduğunu kavrıyordu.
Öte yandan ilginç bir şekilde Hitchcock, İngiltere’de The Lodger, Blackmail / Şantaj ve 39 Steps / Otuz 
Dokuz Basamak gibi fi lmlerle dikkati çekişinden itibaren sinemanın en maharetli zanaatkârlarından biri 
kabul edilse de uzunca süre kendisine sanatçı payesi veren olmadı pek. Evet, Amerika’ya geldiğinde 
Hollywood’un yapımcıyı ve hatta oyuncuları yönetmenin önüne koyan âdetlerinden sıyrılıp fi lmleri 
belirgin karaktere sahip yönetmenlerin dönemine geçiş yapma evresinde Hitchcock da önemli rol 
oynadı… Yine de onun kendi sinematografi k dünyası, kendi ifade biçimi, tematik tercihleri, takıntıları ve 
gözde motifl eri olduğunu gözler önüne sererek yönetmeni bugün bildiğimiz o anıtsal konumuna 
yerleştirmek için, çığır açan bir eleştiri geleneğinden gelip yine çığır açan bir sinema geleneğinin 
doğuşunda yer alan biri gerekecekti: “Anlatıcı yönetmen” kavramını dünyaya yayan Cahiers du 
Cinéma’nın yazarlarından ve Yeni Dalga yönetmenlerinden François Truff aut.
Truff aut’nun Hitchcock ile 1962 yılında, Kuşlar’ın post-prodüksiyonu sırasında yaptığı sohbet, sinema 
yayıncılığı tarihinin en büyük klasiklerinden birini ortaya çıkardı. 1966’da yayımlanan Hitchcock/Truff aut, 
“gerilim ustası”nın aslında sadece gerilimin değil, sinemasal düşünüş ve yaratının, perdede imgeyle 
cümle kurma aklının da büyük bir ustası olduğunu herkese gösteriyordu. İmgelerden doğan bir sanatı 
sözcüklere dökmenin o tuhaf cazibesine kapılmış ve kaçınılmaz güçlükleriyle de tanışmış herkes için o 
günden bugüne büyük bir hazine teşkil etmesi de cabası.
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kâh çıplak gözle, kâh dürbünle, kâh telefoto objektifle diğer pencerelere bakan James Stewart’a eşlik 
ederken, Hitchcock’un dimağında sinemanın belli ölçüde “yasak zevklerin paylaşımı” anlamına gelip 
gelmediği sorusu da düşüyor insanın aklına. 
Elbette bu yasak zevklere korku da dahil. Hitchcock kendi ifadesine göre –kimi zaman ebeveynince 
küçükken dehşete düşürülmesine, kimi zaman da Cizvit eğitimine borçlu olduğu– korkuyla doluydu. Ve 
bu korkulara yandaş bulmak istercesine salondaki herkesi gerim gerim germeye, Arka Pencere’deki James 
Stewart gibi koltuğuna mıhlanmış seyirciyi önce merakla öne kaykıltıp sonra şokla geri sıçratmaya 
tutkundu. Bunun için kimi zaman kuralları yıkmaktan da geri kalmıyordu. Sapık’ta filmin görünürdeki 
yıldızı Janet Leigh’i daha filmin üçte birlik kısmının sonunda ortadan kaldırıp bizi filmin geri kalanı 
boyunca katille baş başa bırakması, bu hayati geçiş anı için de ancak onun kadar detaycı birinin 
soyunabileceği denli karmaşık bir sahne tasarlayıp çekmesi, seyirciyle oynadığı oyunun nasıl yenilikçilik, 
hazırlık ve incelik gerektirdiğini gösteriyor. Zaten Hitchcock bu denli iyi hazırlık yapıyor olmasını da 
korkularıyla açıklıyor, beklemediği durumlarla karşılaşmak istememesine bağlıyordu. 
Hazır Janet Leigh’den söz etmişken… Filmin anlatıcısının ve sahibinin yönetmen olduğuna, oyuncuların 
ise tıpkı sinemanın diğer araçları gibi yönetmenin elinde bir araç teşkil ettiğine inanan Hitchcock, yine de 
yıldızlarından iyi sonuç alan bir sinemacıydı. Montgomery Clift’in karakteri için onun planladığından 
farklı bir şey teklif etmesini yönetmenin coğrafyasına müdahale etmek diye nitelese de Ingrid Bergman, 
Cary Grant, James Stewart ve Grace Kelly gibi yıldızlara en unutulmaz rollerinden bazılarını kazandırdı. 
Sonuçta yıldızlar da onun sinemasının “hayattan büyük” bir şeyleri, “bir dilim pasta”yı temsil eden 
doğasının parıltılı parçalarıydı. 
“İnanıyorum ki ismim, dünyanın dört bir yanında seyirciler için ürkütücü, sıradışı psikolojik gerilim 
filmlerinin alametifarikası haline gelmiştir,” demişti, yönetmenin filmin sahibi olduğu fikrinin 
savunusunu yaptığı “Alfred Hitchcock’un Bildirisi”nde. Oysa bundan çok öte bir anlam ifade eder hale 
gelmiş durumda bizim için. Sonuçta arkasında bıraktığı iz, sadece sinemaseverlerin tekrar tekrar 
keşfedebileceği, sinemasal gücünü hâlâ koruyan başyapıtların kendilerinden de ibaret değil. Artık 
sineması Spielberg’den Scorsese’ye, David Fincher’dan Park Chan-wook’a nice yönetmeni etkilemiş, 
“taklitçileri” arasında Argento ve De Palma gibi büyük ustalar bulunan, bu senenin Oscar muzafferi 
Koreli yönetmen Bong Joon-Ho’nun Parazit için de ilham bulduğunu söylediği muazzam bir memba 
teşkil ediyor. 
Kaldı ki “Hitchcock olsa ne yapardı?” sorusunun kendi bile o küçük çocuktan başlamak üzere, çoktan 
aksı kırarak perdenin bu tarafına geçmiş durumda… Sonuçta unutmayalım ki bu ülkede – tabii ki işin 
doğası gereği muazzam birer sinefil de olan – bir grup sinema yazarının maddi karşılık beklemeksizin bir 
araya gelip çıkardığı bir dergi, “Arka Pencere” adını taşıyordu… Üstelik ana bölümlere de “usta”nın diğer 
filmlerinin adı verilmişti. Bu bile Hitchcock’un sinema kültüründe nasıl bir tutkal olduğunu, 
sinemaseverler için tarihsel anlamını ve yaptığı o muzip, karanlık sinema tarifinin zindeliğini harikulade 
ortaya koyuyor.

■ A child, breathlessly absorbed by a film, and yet starting to understand that the exhilarating images 
she is watching is but the construction of a ‘director’… A cinephile who passionately loves not only to 
watch films but to reflect deeply upon and discuss them, who, in parallel with his own life’s audio 
track, has opened up another one, rooted to the history of cinema’s great dialogue… An experienced 
filmmaker who faces arduous problems and scratches his head in search of inspiration from within 
the same great dialogue… 
‘What is it that binds these three together?’ If the answer to this question were a single director’s 
name, it would probably that of Alfred Hitchcock’s—the storyteller, the master of the art of holding 
cinema’s excitement, creativity and craftsmanship in a magical bowl and make lightning strike miracle 
inside it. 
Alfred Hitchcock’s preciousness doesn’t only consist in his ability to bridge the different facets of our 
relation to and love for cinema, but also in how he has blessed us with a very rich oeuvre in the 
process: from his UK years spreading along the 1920s and the 30s, to his years of maturity during 
which he became one of Hollywood’s most important directors and worked with the biggest stars of 
the era, his filmography is a magnificent treasure, comprising different gems in each period. Stanley 
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Ustanın madalyonun öbür yüzündeki, yani kameranın arkasındaki derin izi ise en saf ifadesini belki de şu 
soruda buluyor: 
“Hitchcock olsa ne yapardı?” 
Kızı Laura Truffaut’ya göre, Truffaut’nun kendisi epey bir sormuştu bu soruyu. Daha sonra Truffaut’ya 
Üçüncü Türle Yakın İlişkiler filminde yer verecek olan Steven Spielberg de sormuştu: Pek korkutucu 
görünmediği gibi suda batmadan da duramayan bir köpekbalığı maketiyle, sette çaresizce çözüm 
bulmaya çalışırken. O anda Hitchcock sineması onun için hem hakikaten bir gerilim ustalığı işini hem de 
genel olarak sinemasal anlatıma dair derin bir kaynağı ifade ediyordu. 
Şu meşhur sözünü hatırlayalım: “Bazı filmler hayattan kesitlerdir, benimkilerse pasta dilimleri” demişti 
Hitchcock. “Sıradanlıkla sorunum var. Geçinemiyorum sıradanlıkla” da demişti. Hatta Spielberg’den ya 
da James Cameron’dan çok daha önce yönetmen olarak yaptığı işi “lunapark treni operatörü”ne 
benzetmişti —seyirciyi avcunun içinde tutmak onun için asli hedefti. Ancak sinemaseverin de 
sinemacının da tekrar tekrar baktığında keşfettiği büyüleyici gerçek şu ki, söz konusu pasta aslında 
anlatılan değil anlatımın ta kendisiydi. 
Kariyeri boyunca pek çok türe girip çıkmasına rağmen, aslında Hitchcock sinemasını seçtiği öyküler 
oluşturmuyor. Bir öyküyü nasıl anlattığı, andan ana sinemasını nasıl dokuduğu, açıları, sesleri, müziği ve 
kendi deyişiyle “imgenin büyüklüğü”nü nasıl kullandığı, bunların hepsiyle nasıl bir ritim, nasıl uyaklar ve 
tezatlar, nihayetinde de nasıl duygular yarattığı oluşturuyor. Üstelik en kıdemli ustaların bile sık sık 
dönüp ilham almasına karşın, göründüğü kadarıyla milimi milimine tekrar edilebilir şeyler de değil 
bunlar: Gus Van Sant sinema tarihinin en ilginç deneylerinden birine girişip Sapık’ı plan plan (ama renkli 
olarak) yeniden çektiğinde, ortaya nasıl da tuhaf şekilde orijinalinin etkisini yakalayamayan bir sonuç 
çıkmıştı mesela... Hitchcock’un o meşhur hazırlık düşkünlüğü, işin matematiğine durmaksızın kafa 
yoruşu besbelli ki seçtiği yüzlerden, uygulanan renk seçimine ve işin en ince, hatta kimi zaman 
neredeyse görünmez parçalarına varıncaya kadar genel doku üzerinde söz sahibi oluyor, sonucu ciddi 
şekilde etkiliyor. Anlatılan öykü ister Gizli Teşkilat gibi Bond filmlerinin öncüsü, soluk kesici bir casusluk 
hikâyesi olsun, ister Ölüm Korkusu gibi tuhaf, düşsel bir psikolojik gerilim, ister Arka Pencere gibi hayatı 
sinema setine dönüştüren bir biçimsel deneme, Hitchcock’un görsel-işitsel anlatıma dair kararları ortaya 
her zaman detaycı olduğu kadar kişilikli de bir dünya çıkarıyor. 
Söyleşilerinde Truffaut “Sinemanın üniversitelerde öğretilmesini destekliyor musunuz?” diye sorduğunda 
usta yönetmen “Ancak sinemayı Méliès’in devrinden başlayarak öğretirlerse ve öğrenciler sessiz film 
yapmayı öğrenirse” diye cevap vermişti. “Pür sinema”dan dem vururken aslında işin temelini oluşturan 
sessiz sinemanın yöntemlerini baş köşeye koyuyordu çünkü. Diyalog ağırlıklı, tiyatronun geleneklerine 
yakın seyreden filmler çekse dahi ona göre sinemanın en saf hali, konuşmasız da perdede ne olup 
bittiğinin rahatlıkla anlaşılabildiği haliydi. Mühendislik eğitimi gördükten sonra sessiz filmlerde başlık 
kartları tasarlayarak işe başlayan Hitchcock, hem bu sözsüz dili yakalayıp hem de seyircide güçlü 
duygular uyandırmak için esin kaynaklarını da Alman Dışavurumcularında bulmuştu. 
Sinemasal dilin temelini neyin teşkil ettiği konusundaysa işaret ettiği yer montajdı. Neredeyse bir asır 
önce Lev Kuleşov’un bir imgeden onu takip eden imgeye nasıl duygu taşıdığımızı, gösterilen bir 
görüntüyü nasıl ondan önce gösterilenle ilişkilendirdiğimizi ortaya koyuşundan beri bu sihir, sinema 
gramerinin temel parçası haline gelmiş durumda. Kuleşov’un meşhur deneyinin bir çeşitlemesini kendi 
de sunan Hitchcock, “Film zamanı genişletmek ya da sıkıştırmak içindir” diyor ve sinemanın kalbinin bu 
fikirde attığını düşünüyordu. 
Hitchcock’a göre Arka Pencere’de yaptığı temel şey de Kuleşov’un gösterdiği “öz”e dönmekti. “Elinizde 
dışarı bakan hareketsiz bir adam var. Filmin ilk kısmı bu. İkinci kısmı ne gördüğünü, üçüncüsüyse ona 
nasıl tepki verdiğini gösteriyor. Bu, sinemasal bir fikrin en saf ifadesidir,” diye anlatıyordu yaklaşımını. 
Ancak bunun ötesinde daha açılış sahnesinde bize tüm hikâyenin geçeceği seti, yani birçok farklı hayata 
açılan pencerelerle çevrili iç avluyu takdim ederken başka bir oyunun daha kuralını ortaya koyuyor, 
kamerayı kahramanına, bizi de kameraya ve dolayısıyla kahramanının konumuna raptederek karakteri 
gibi “dikizci” konumuna getiriyordu. Sadece filmin kendi çerçevesi içinde nispeten alelade görünecek 
“hayattan kesitler”, ikinci bir çerçevenin, yani bizi tam da dikizci konumuna yerleştiren pencere 
çerçevelerinin kullanımıyla bambaşka bir his ve anlam uyandırıyordu. O halde acaba Hitchcock için 
sinemanın en pür hali kesmelerden olduğu kadar, dikizcilikten de mi oluşuyordu? Penceresinin ardında 
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achievements are not as easily exactly reproducible as they may seem: when Gus Van Sant attempted 
at one of the most interesting experiments in the history of cinema (the exact, shot by shot 
reproduction of Psycho, only in colour), the result oddly missed the effect the original had achieved... 
Hitchcock’s proverbial preparedness and constant attention to filmic mathematics, from the faces and 
colours to the most minute, sometimes almost invisible details, obviously had a huge impact on his 
films’ general texture and outcome. Whether the story be a breathless espionage as in North by 
Northwest, which was the precursor of the James Bond series, or a strange, oneiric, psychologic thriller 
as in Vertigo, or a structural essay, making life resemble a cinema set as in Rear Window, Hitchcock’s 
decisions regarding audio-visual narration have always enabled him to create both highly detailed and 
personal realms. 
During their conversation, when Truffaut asked him: ‘Are you in favour of the teaching of film in 
universities?’ the master replied: ‘Only on condition that they teach cinema since the era of Méliès and 
that the students learn how to make silent films.’ Because through his insistence on ‘pure cinema’, he 
primarily meant the seminal methods of silent movies. He may have shot a number of films where 
dialogue is predominant, some even structurally close to theatre, yet he considered no less that 
cinema’s purest form is when what is happening on screen is easily comprehensible without dialogue. 
After studying engineering, Hitchcock started his film career designing title cards for silent movies. 
He drew inspiration from the German expressionists in order to both attain this silent language and 
manage to inspire strong emotions in his viewers. 
As to the tool which constitutes the basis of cinematographic language, he identified it as editing. Ever 
since Lev Kuleshov’s experiment almost one century ago showing how emotion passed on during the 
succession of two images, how we are influenced by the previous image in a sequence, this technique 
has constituted the basis of cinematographic grammar. Hitchcock himself carried out a sort of 
variation of Kuleshov’s famous experiment. He described the tool as bearing the potency to ‘either 
contract time or extend it,’ and considered this to be the very throbbing of cinema’s heart. 
Hitchcock considered that what he had fundamentally achieved in Rear Window was a return to the 
‘essence’ which Kuleshov had underpinned. Here is his own account of what he had aimed at: ‘You 
have an immobilized man looking out. That’s one part of the film. The second part shows what he sees 
and the third shows how he reacts. This is actually the purest expression of a cinematic idea.’ But 
beyond this basic level, no later than the film’s very opening, when Hitchcock introduces us to the 
setting where the whole story will take place –the courtyard surrounded by windows which are 
openings on as many individual lives– he also sets the rules of another game: by fixing the camera to 
the character, us to the camera and therefore to the character’s position, he places the character in the 
position of the ‘voyeur.’ In other words, these ‘slices of life,’ which could be considered as relatively 
common within the film’s own frame, bear a brand new meaning and emotion when seen through a 
second frame, that of the window frame, putting us in the position of the voyeur as well. In that case, 
did Hitchcock consider voyeurism to be, as much as cuts, the purest, simplest expression of cinema? 
While accompanying James Stewart as he watches from behind his window, sometimes with his naked 
eyes, sometimes with binoculars, sometimes through a telephoto lens, one wonders whether cinema 
and the ‘sharing of guilty pleasures’ are not regarded as the same thing to some extent somewhere in 
Hitchcock’s brain. 
Fear is one of these guilty pleasures of course. Hitchcock himself confessed to being agitated by many 
fears, which he sometimes linked to his parents terrifying him as a child, or to his Jesuit upbringing. 
And he loved creating tension within the movie theatre, letting the viewer, nailed to their chair just like 
James Stewart in Rear Window, lean back a little before startling with shock and fear, almost as though 
he was looking for people to share his fears with. In order to achieve that, he didn’t hesitate to break 
the rules sometimes. In Psycho, the apparent star, Janet Leigh, is eliminated one third into of the film, 
and we are left alone with the killer for the rest. The rendition of this crucial shift in a scene so 
complex that only someone as attentive to details as him could undertake shows how much 
innovation, preparation, and thoroughness the game he plays with the viewer demands. As a matter of 
fact, Hitchcock attributed his own urge for preparedness precisely to his fears, to his unwillingness to 
be confronted with unexpected situations. 
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Kubrick, whose films were screened last year as part of the Festival’s ‘Masterpiece Factory’, was known 
for his determination to shoot ‘few but essential’ films, staying away from the industry and talking very 
little about his work. Alfred Hitchcock, on the other hand, not only made more than 50 films, but also 
played an important role in asserting the notion of ‘director as the author’ by creating almost a 
character of himself in front of the camera, never hesitating to speak in length about his work. So 
much so that part of his legacy extends beyond his films, to a television series which he presented in 
person, helping the public become closely accustomed to his face in the process, and one of the most 
important conversations in the history of film publishing. 
Well, the child in front of the screen also anticipated: ‘When is Hitchcock going to appear?’. He would 
spot the familiar silhouette missing the bus, winding up the lyricist’s clock through the opposite 
window, walking from the hotel lobby to the corridor, sitting by Cary Grant in the bus, and even, if he 
looked attentively enough, in the newspaper slimming diet ad in Lifeboat. Maybe he had become 
familiar with his voice, movements and expressions from running across his TV film series Alfred 
Hitchcock Presents on television. Thanks to such an acquaintance, the same child would start to grasp 
the fact that someone was responsible for all this witchcraft called cinema, that all this was being 
devised in that person’s mind. 
Yet, interestingly enough, despite having gained a status in England as one of the country’s most 
talented film craftsmen with such films as The Lodger, Blackmail and 39 Steps, he wasn’t recognized 
there as a true artist for a long time. Yes, when he came to America, Hitchcock played an important 
role in the transformation in Hollywood from a system that placed the producer and even the actors 
above the director to one that recognises the latter’s pivotal role in giving the film its distinctive 
character… But in order to truly assert the director’s monumental position as we grant it today by fully 
displaying their own cinematographic world, expression form, thematic preferences, obsessions and 
favourite motifs, a need would arise for someone whose first step would be revolutionary film criticism 
before evolving into a revolutionary film director: the Cahiers du Cinéma writer who coined the term 
‘auteur’ and New Wave director François Truffaut. 
Truffaut’s meeting in 1962 with Hitchcock, who was then in the midst of Birds’ post-production, 
emerged as one of the biggest classics of cinematographic literature. Published in 1966, ‘Hitchcock/
Truffaut’ showed the entire world that the ‘master of suspense’ also mastered the art of reflecting on 
cinema as much as crafting it, forming sentences with projected images. Not to mention that it 
constituted a treasure mine for all those who have felt the strange appeal and unavoidable difficulties 
of translating an art comprising of images into words. 
The master’s trademark and influence as the man behind the camera finds maybe its purest 
expression in this question: 
‘What would Hitchcock do?’ 
According to his daughter Laura, Truffaut asked himself this question quite a lot. Later on, Steven 
Spielberg, who would mention Truffaut in his Close Encounters of the Third Kind, would ask himself the 
same question as well, while looking for solutions on set, resting on a mechanical shark prop that not 
only failed to look scary but also sunk whenever placed in the water. At that precise moment, 
Hitchcock’s cinema represented for him the true mastery of suspense as well as a deep well of 
inspiration in terms of general cinematic narration. 
Let us remember his famous phrase: ‘Some films are slices of real life. Mine are slices of cake.’ He also 
said: ‘I’m never satisfied with the ordinary. I can’t do well with the ordinary.’ Long before Spielberg or 
James Cameron, he compared his role as a director to that of a ‘roller-coaster operator.’ His main goal 
was to keep the viewer in the palm of his hand. But as the filmlover and filmmaker watch his films 
again and again, they discover a fascinating truth: the afore-mentioned cake is not the narrated but 
rather the narration itself. 
Though delving in and out of many genres throughout his career, it is not the stories he chose which 
define Hitchcock’s cinema, but rather the way he told them, how he weaves the film from moment to 
moment, how he utilises angles, sounds, music, and the ‘image size’ as he himself put it, and how he 
creates a rhythm, rimes, contrasts and eventually emotions with the help of all these tools. Besides, 
even though the world’s most talented directors very often turn to the old master for inspiration, these 
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Since mentioning Janet Leigh… Hitchcock managed to obtain fantastic results from his actors, even 
when he considered them to be just another cinematic tool in the hands of the director, who he 
believed was the true owner and teller of the film. He described Montgomery Clift’s proposition of 
something contradicting for his character as an interference in the director’s space, yet he granted 
such prominent actors and actresses such as Ingrid Bergman, Cary Grant, James Stewart, or Grace 
Kelly some of their most memorable performances. After all, the stars were but shining parts among 
the natural elements of his cinema, representing a ‘slice of cake’, and things ‘bigger than life’. 
‘I believe my name has become known to motion picture audiences throughout the world as a 
trade-mark for the startling, out-of-the-ordinary psychological suspense mystery films,’ said Hitchcock, 
while defending his comprehension of the director as the film’s owner, in the Hitchcock Manifesto. But 
for us, he represents a lot more than just this. After all, the impression he has left is not circumscribed 
‘only’ to masterpieces whose cinematographic power is intact and ever rediscovered by film 
enthusiasts. His cinema has influenced countless directors, from Spielberg to Scorsese, from David 
Fincher to Park Chan-wook. Among his ‘imitators’, one can count such masters as Argento and De 
Palma. Korean director Bong Joon-ho, this year’s Oscar-winner with Parasite, considers him a personal 
source of inspiration. In a nutshell, he has become a cinematographic fountain, a beacon of 
inspiration. 
Ultimately, the question ‘What would Hitchcock do?’ has long crossed the axis line and passed through 
to the other side of the screen, all the way to the afore-mentioned little child’s for instance… Let’s not 
forget that here, in this country, a group of film critics –each accomplished cinephiles to be expected– 
united to publish a magazine, without any financial expectations, that was called ‘Arka Pencere / Rear 
Window’… Moreover, the magazine’s main sections were all named after films by the ‘master’. This, if 
only, is wonderful proof of how Hitchcock’s cinema operates as a cultural binder, of its historical 
meaning for cinema lovers and of the liveliness of his sombre, mischievous definition of cinema.

— Kutlukhan Kutlu

ÖLÜM KARARI
ROPE

ABD USA 

1948 | DCP | Renkli Colour | 80’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Arthur Laurents Özgün Yapıt Original Work: “Rope’s End”, Patrick Hamilton Görüntü Yön. 

DoP: Joseph Valentine, William V. Skall Kurgu Editing: William H. Ziegler Özgün Müzik Original Score: David 

Buttolph, Francis Poulenc Oyuncular Cast: James Stewart, John Dall, Farley Granger, Sir Cedric Hardwicke, Constance 

Collier, Douglas Dick, Edith Evanson Yapımcı Producer: Sidney Bernstein, Alfred Hitchcock Yapım Production Co.: 

Transatlantic Pictures Dünya Hakları World Sales: Park Circus

 ▪ Hitchcock en iyi gerilim kurma yolunun “katil 
kim?” formülünden değil de kilit bilgiyi seyirciye 
verip karakterlere vermemekten geçtiğine 
inanırdı. Burada da tam bunu yapıyor: Kendini 
“cinayet işleme hakkı”na sahip gören iki gencin 
arkadaşlarını öldürüşünü bize gösterdikten 
sonra, cesedi bir davet boyunca üstünden yemek 
servis edilen sandığın içinde, bir saatli bomba 
misali tutuyor. Ölüm Kararı Hitchcock için birçok 
açıdan bir ilkti: İlk renkli film, yapımcılığını kendi 
üstlendiği ilk film… Ayrıca sinemada montajın 
hayatiyetine hep inanmış yönetmenin bu defa 
kesintisiz hissi veren (aslında toplam 10 plan var) 
bir filmle kurgunun rolünü epey geri plana iterek, 
perdede bir tiyatro oyununun havasını yaratmaya 
çalışmasıyla da ilgi çekici.

 ▪ Hitchcock always believed that the best way to 
build up suspense is not through the formulaic 
‘who is the murderer?” but rather providing 
the key information to the audience but not to 
the characters. And this is exactly the route he 
followed here. After showing us two men who 
think they have “the prerogative to murder” 
killing their friends, he keeps the dead body in a 
closed trunk right in the middle and through a 
dining cocktail, like a ticking bomb, serving food 
over it. Rope served many firsts for Hitchcock: his 
first film in colour, first film that he produced. 
And moreover, it is quite conspicuous that as an 
artist who always held editing as an indispensable 
element of filmmaking, he would keep editing 
back as much as possible to make a film that 
would look seamless –it actually contains ten 
sequences– and create a theatrical atmosphere on 
screen.
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KAPRİ YILDIZI
UNDER CAPRICORN

İNGİLTERE UK 

1949 | Bluray | Renkli Colour | 117’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Hume Cronyn, James Bridie Özgün Yapıt Original Work: Helen de Guerry Simpson, John Colton, 

Margaret Linden Görüntü Yön. DoP: Jack Cardiff Kurgu Editing: Bert Bates Özgün Müzik Original Score: Richard 

Addinsell, Louis Levy Oyuncular Cast: Ingrid Bergman, Joseph Cotten, Michael Wilding, Margaret Leighton, Cecil 

Parker, Denis O’Dea, Jack Watling Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım Production Co.: Transatlantic Pictures 

Dünya Hakları World Sales: Films sans Frontieres

 ▪ Hitchcock’un bu ikinci Technicolor yapımının 
ayırt edici özelliği, filmografisindeki tek kostüme 
film olması. Yönetmen daha sonra bir söyleşide, 
karakterlerin hiç tuvalete gitmiyormuş hissi verdiği 
bu türle yıldızının pek barışmadığını söyleyecekti 
ama bu film sayesinde Ingrid Bergman’ı üçüncü 
ve son kez bir Hitchcock filminde görüyoruz. 
1831’de Avustralya’da geçen hikâye, vali atanmış 
akrabasıyla birlikte Sydney’e gelen Charles’ın 
kendini klasik anlamda değilse de duygusal açıdan 
epey yüksek gerilime sahip bir aşk üçgeninde 
buluşunu anlatıyor. Ürkütücülükte Rebecca’nın Mrs. 
Danver’ını aratmayan bir hizmetçiye ve elbette 
karanlık bir sırra sahip Kapri Yıldızı, ayrıca Ölüm 
Kararı gibi epey uzun planlara da yer veriyor.

 ▪ The distinguishing quality of Hitchcock’s 
second Technicolor production is that it is his only 
costume drama. The director later would admit 
in an interview that he disliked this genre and felt 
that “Nobody in a costume picture ever goes to 
the toilet,” nevertheless, this was his third and last 
picture which would star Ingrid Bergman. The 
plot is set in 1831 in Australia, and relates how 
Charles, who travels to Sydney with his governor-
appointed relative, finds himself in a quite 
emotionally charged though unconventional love 
triangle. Featuring a maid as creepy as Rebecca’s 
Mrs Danver, and of course a dark secret, Under 
Capricorn also comprises long takes similar to 
Rope.

CİNAYET VAR
DIAL M FOR MURDER

ABD USA 

1954 | DCP (3D) | Renkli Colour | 105’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Frederick Knott Özgün Yapıt Original Work: Frederick Knott Görüntü Yön. DoP: Robert Burks 

Kurgu Editing: Rudi Fehr Özgün Müzik Original Score: Dimitri Tiomkin Oyuncular Cast: Ray Milland, Grace Kelly, 

Robert Cummings, John Williams, Anthony Dawson, Leo Britt, Patrick Allen Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım 

Production Co.: Warner Bros. Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1954 ulusal eleştiri kurulu (abd) natıonal board of revıew (usa) En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (Grace Kelly), 

En İyi Yardımcı Erkek Best Supporting Actor Oyuncu ( John Williams) | 1954 new york eleştirmenler birliği fılm 

crıtıcs cırcle En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (Grace Kelly)

 ▪ Cinayet Var Hitchcock’un 3D teknolojisini 
kullandığı tek filmi. Frederick Knott’un popüler 
oyununa epey sadık seyreden metniyle ve büyük 
kısmı tek mekânda geçen yapısıyla teatral bir 
havaya sahip olan film, ustalıklı diyalogları 
ve oyuncu yönetimiyle dikkat çekiyor. Bir de 
tabii bu yapımla Grace Kelly, tenisçi kocasının 
öldürtmeyi planladığı sosyete üyesi Margot 
rolünde Hitchcock’un unutulmaz “sofistike 
sarışın”ları arasına katılıyor. Hitchcock ile renkli 
film döneminde en sık çalıştığı görüntü yönetmeni 
Robert Burks, Kelly’nin gitgide koyulaşan 
elbiselerinden tutun da yüzünün yakın planı 
üzerine kurulu unutulmaz duruşma sahnesindeki 
ışıklara kadar, rengi epey yaratıcı ve etkili kullanıyor.

 ▪ Dial M for Murder is the sole Hitchcock film 
to employ 3D technology. Quite loyal to its 
original source, Frederick Knott’s popular stage 
play, and being set in one location, the film is 
theatrical and distinguishable with its masterful 
dialogues and direction of actors. And of course, 
Grace Kelly, as the socialite Margot who is 
attempted to be murdered by her pro tennis 
player husband, takes her proper place within the 
pantheon of Hitchcock’s ‘sophisticated blondes.’ 
Cinematographer Robert Burks, a frequent 
Hitchcock collaborator during his colour era, 
makes innovative and effective use of colour in 
this film, from Kelly’s darkening clothes to the 
light design in the unforgettable trial scene, which 
is constructed on the close-ups of her face.
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ARKA PENCERE
REAR WINDOW

ABD USA 

1954 | DCP | Renkli Colour | 112’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: John Michael Hayes Özgün Yapıt Original Work: Cornell Woolrich Görüntü Yön. DoP: Robert 

Burks Kurgu Editing: George Tomasini Özgün Müzik Original Score: Franz Waxman Oyuncular Cast: James Stewart, 

Grace Kelly, Judith Evelyn, Thelma Ritter, Wendell Corey, Raymond Burr Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım 

Production Co.: Alfred J. Hitchcock Productions Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1954 ulusal eleştiri kurulu (abd) natıonal board of revıew (usa) En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (Grace Kelly) 

1955 edgar allan poe ödülleri awards En İyi Film Best Motion Picture |  1954 new york eleştirmenler birliği 

fılm crıtıcs cırcle En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (Grace Kelly)

 ▪ Tiyatro havası taşıyan üç renkli filmin ardından 
Alfred Hitchcock, “pür sinema” dediği şeyi Arka 
Pencere’de bütün çarpıcılığıyla uygulamaya koyuyor. 
James Stewart’ın evde kırık bacağının iyileşmesini 
bekleyen profesyonel bir fotoğrafçıyı, Grace 
Kelly’nin ise onun “fazla mükemmel” bulduğu için 
evlenmeye sıcak bakmadığı sevgilisini oynadığı 
film, geniş bir iç avlu ve başkalarının hayatlarına 
açılan pencerelerle tek bir sette hem ânında merak 
uyandıran bir dramatik evren hem de son derece 
sürükleyici bir cinayet gizemi kuruyor. Neredeyse 
tamamen kahramanının açısında kalarak seyirciyi 
de dikizci haline getiren, hatta belki sinemanın 
doğasıyla dikizcilik arasında organik bir ilişki 
kuran Arka Pencere, gelmiş geçmiş en iyi filmler 
listelerinde düzenli olarak boy gösteren bir 
başyapıt.

 ▪ A follow-up to three theatrical colour films, 
Hitchcock makes Rear Window where he 
remarkably employs what he describes as ‘pure 
cinema.’ James Stewart plays a professional 
photographer who is waiting at home for his 
broken leg to heal, whereas Grace Kelly plays his 
lover whom he finds ‘too perfect’ and thus does 
not consider to marry. Rear Window constructs 
an intriguing dramatic universe and a very 
gripping murder mystery at once in a single set 
comprising a spacious enclosed courtyard and 
windows opening to the lives of others. Almost 
always remaining within the point-of-view of its 
protagonist, Rear Window transforms its audience 
into a peeping tom resulting in a masterpiece that 
frequently is listed among best films lists of all 
times.

KELEPÇELİ ÂŞIK
TO CATCH A THIEF

ABD USA 

1955 | DCP | Renkli Colour | 106’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: John Michael Hayes Özgün Yapıt Original Work: David Dodge Görüntü Yön. DoP: Robert Burks 

Kurgu Editing: George Tomasini Özgün Müzik Original Score: Lyn Murray Oyuncular Cast: Cary Grant, Grace Kelly, 

Jessie Royce Landis, John Williams, Charles Vanel, Brigitte Auber Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım Production 

Co.: Paramount Pictures Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1956 oscar En İyi Görüntü Best Cinematography

 ▪ David Dodge’un romanından uyarlanan 
Kelepçeli Âşık, yönetmenin “hafif” diye nitelediği 
romantik bir hırsızlık/dedektiflik öyküsüne ve 
Fransız Riviera’sından harikulade manzaralara 
sahip. Film ayrıca Hitchcock sinemasının en aşina 
simalarından ikisinin, Cary Grant ile Grace Kelly’nin 
ilk ve son kez perdede bir araya gelmeleri açısından 
da ilgiye değer: Grant güney Fransa sahillerinde 
emekliye ayrılmışken civardaki elmas soygunlarının 
şüpheyi üzerine çekmesiyle çareyi gerçek hırsızın 
peşine düşmekte bulan “Kedi” lakaplı eski hırsızı; 
Kelly ise onun ilgi duyduğu Frances’i oynuyor. 
VistaVision adlı geniş ekran sistemini kullanan 
bu ilk Hitchcock filmi, yönetmenin Technicolor 
döneminin demirbaşlarından Robert Burks’e En İyi 
Görüntü Yönetmeni Oscar’ını getirmişti.

 ▪ Adapted from David Dodge’s eponymous novel, 
Hitchcock deems the romantic heist|detective 
story of To Catch A Thief as ‘light.’ Set at the 
French Riviera with some splendid panoramas 
as background, the film also is significant as two 
of the most prominent faces of Hitchcockian 
cinema, Cary Grant and Grace Kelly are credited 
together for the first and last time: Grant plays 
‘Cat’, an ex-burglar who has retired in the Côte 
d’Azur, but when he is listed as a usual suspect 
in a diamond heist feels the need to go after the 
real burglars; Kelly is her love interest Frances. 
Hitchcock’s first film made using the VistaVision 
widescreen process, To Catch A Thief won Robert 
Burke, the Director of Photography, who was 
Hitchcock’s Technicolor collaborator, the Oscar for 
Best Cinematography.
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HARRY İLE DERDİMİZ
THE TROUBLE WITH HARRY

ABD USA 

1955 | DCP | Renkli Colour | 100’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: John Michael Hayes Özgün Yapıt Original Work: Jack Trevor Story Görüntü Yön. DoP: Robert 

Burks Kurgu Editing: Alma Macrorie Özgün Müzik Original Score: Bernard Herrmann Oyuncular Cast: John Forsythe, 

Shirley MacLaine, Edmund Gwenn, Royal Dano, Mildred Natwick, Mildred Dunnock, Jerry Mathers Yapımcı Producer: 

Alfred Hitchcock Yapım Production Co.: Alfred J. Hitchcock Productions Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1955 altın küre golden globe Umut Veren Yeni Yetenek Most Promising Newcomer (Shirley MacLaine)

 ▪ Hitchcock “gerilimin ustası” olarak nam salmış 
olabilir ama sinemasında mizah, özellikle de bıyık 
altından gülen kara mizah önemli bir yer tutuyordu. 
Harry ile Derdimiz’de de klasik Hitchcock 
geriliminden uzaklaşıp kara komedi sularına 
yelken açıyoruz. Yönetmenin “Harry ile melodramı 
gecenin zifiri karanlığından çıkarıp günışığına 
getirdim” sözleriyle tarif ettiği filmde öyküye adını 
veren kişiye gelince, kendisi hikâyenin başında 
Vermont’un göz alıcı taşrasında bulunan ve 
yakındaki kasaba sakinleri arasında epey çalkantıya 
sebep olan bir cesetten ibaret. Shirley MacLaine’i 
ilk rolünde izlediğimiz bu film, aynı zamanda 
Hitchcock ile birçok filminde unutulmaz müziklere 
imza atacak Bernard Herrmann’ın beraber ilk 
çalışması.

 ▪ Hitchcock might have made a reputation as 
the ‘master of suspense,’ but humour, especially 
the subtle and dark kind, was an essential part 
of his cinema. In The Trouble with Harry, we sail 
away from the classic Hitchcockian suspense 
towards dark comedy, aptly described: ‘With 
“Harry” I took melodrama out of the pitch-black 
night and brought it out in the sunshine.’ As to 
the titular Harry, he is merely a dead body that 
is found in the spectacular Vermont countryside 
causing quite a ruckus with the townsfolk nearby. 
Debuting Shirley MacLaine, this film is also 
the first collaboration between the director and 
Bernard Herrmann, who will compose many 
more memorable scores for the director.

ÇOK ŞEY BİLEN ADAM
THE MAN WHO KNEW TOO MUCH

ABD USA 

1956 | DCP | Renkli Colour | 120’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: John Michael Hayes Özgün Yapıt Original Work: Charles Bennett, D.B. Wyndham-Lewis Görüntü 

Yön. DoP: Robert Burks Kurgu Editing: George Tomasini Özgün Müzik Original Score: Bernard Herrmann Oyuncular 

Cast: James Stewart, Doris Day, Christopher Olsen, Bernard Miles, Brenda de Banzie, Reggie Nalder, Daniel Gélin 

Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım Production Co.: Paramount Pictures, Filwite Productions Dünya Hakları 

World Sales: Park Circus

1957 oscar En İyi Müzik Best Music

 ▪ Hitchcock’un kariyerinde iki tane Çok Şey Bilen 
Adam var. İlkini 1934’te, İngiltere’de çekmişti. 
22 yıl sonra okyanusun karşı yakasında çektiği 
bu versiyon ise epey farklı bir senaryoya sahip 
– hatta yönetmen bunu sağlamak için senarist 
John Michael Hayes’in orijinali izlememesini ve 
senaryosunu okumamasını şart koşmuş. “Kendini 
bir komplonun içinde bulan masum” şeklinde 
tarif edilebilecek klasik Hitchcock kahramanını 
James Stewart (yurt dışında oğlu kaçırılan 
doktor rolünde), onun şarkıcı karısını ise Doris 
Day oynuyor. Truffaut’yla yaptıkları söyleşide, 
Fransız yönetmenin, ikinci filmin daha iyi olduğu 
konusunda ısrarı üzerine Hitchcock, “şöyle 
diyelim: İlki yetenekli bir amatörün, ikincisiyse bir 
profesyonelin işiydi” demişti.

 ▪ There are two of The Man Who Knew Too Much 
in Hitchcock’s filmography, the first of which 
he had made in 1934 in Britain. This second 
version he made 22 years later across the ocean 
is based on quite a different screenplay written 
by John Michael Hayes, to which Hitchcock 
forbade watching the earlier version or reading 
the script of. The classic Hitchcockian protagonist 
as an innocent who find themselves as victim of 
a conspiracy is James Stewart this time, playing 
a doctor whose son is abducted abroad, and his 
singer wife is played by Doris Day (who passed 
away in May 2019.) In his celebrated book-length 
interview with Hitchcock, when Truffaut insists 
that the remake was far superior, Hitchcock 
replied “Let’s say the first version is the work of a 
talented amateur and the second was made by a 
professional.”
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ÖLÜM KORKUSU
VERTIGO

ABD USA 

1958 | DCP | Renkli Colour | 129’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Alec Coppel, Samuel A. Taylor, Maxwell Anderson Özgün Yapıt Original Work: Pierre Boileau, 

Thomas Narcejac Görüntü Yön. DoP: Robert Burks Kurgu Editing: George Tomasini Özgün Müzik Original Score: 

Bernard Herrmann Oyuncular Cast: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, 

Raymond Bailey, Ellen Corby Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım Production Co.: Alfred J. Hitchcock 

Productions Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1958 san sebastian En İyi Erkek Oyuncu Best Actor ( James Stewart) |  1960 sant jordi ödülleri awards Yabancı 

Film En İyi Görüntü Best Cinematography in a Foreign Film

 ▪ Ölüm Korkusu gösterime girdiğinde hem seyirci 
hem de eleştirmenler tarafından tereddütle 
karşılanmıştı ama yıllar içinde giderek artan bir 
ilgiyle Hitchcock filmografisinin en büyüleyici 
parçalarından biri olarak görülmeye başladı, 
sonunda da Britanya Film Enstitüsü’nün (BFI) 
yaptığı “gelmiş geçmiş en iyi 100 film” listesinde 
zirveye oturdu. Ölen bir kadını başka bir kadında 
yeniden yaratmaya çalışan dedektif rolünde James 
Stewart, onun arzusunun nesnesi rolündeyse Kim 
Novak, Hitchcock sinemasının fetiş ve saplantı 
üzerine belki de en unutulmaz oyununa damga 
vuruyorlar. Film, kahramanın yükseklik korkusunu 
vermek için geliştirilen ve bugün bile filmin adıyla 
anılan “dolly-zoom” efektiyle de sinema tarihine 
geçmiş durumda.

 ▪ When Vertigo opened in theatres the reception 
was lukewarm both on the critics’ and the 
audience’s side, but nevertheless, interest peaked 
in time as it was perceived as one of the most 
fascinating works in Hitchcock’s filmography, 
finally claiming the throne in the British Film 
Institute’s (BFI) top 100 films of all times list. 
Perhaps the most memorable of Hitchcockian 
games on fetish and obsession, Vertigo stars James 
Stewart as a detective trying to replace another 
woman instead of a deceased woman, and Kim 
Novak as his object of desire. The film is also 
significant with its first employment of the ‘dolly-
zoom’ effect that was improvised to reflect the 
protagonist’s fear of heights, which even to-day is 
nicknamed after the film’s title.

GİZLİ TEŞKİLAT
NORTH BY NORTHWEST

ABD USA 

1959 | DCP | Renkli Colour | 136’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Ernest Lehman Görüntü Yön. DoP: Robert Burks Kurgu Editing: George Tomasini Özgün Müzik 

Original Score: Bernard Herrmann Oyuncular Cast: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Jessie Royce Landis, 

Leo G. Carroll, Josephine Hutchinson Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım Production Co.: Metro-Goldwyn-

Mayer (MGM) Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1959 san sebastian Gümüş Deniz Kabuğu Silver Seashell |  1959 ulusal eleştiri kurulu (abd) natıonal board 

of revıew (usa) En İyi On Film Top Ten Films |  1960 david di donatello ödülleri awards (italya ıtaly) En İyi 

Yabancı Erkek Oyuncu Best Foreign Actor (Cary Grant)

 ▪ Hakkında “ilk Bond filmi” ve “Bond filmi 
olmayan en iyi Bond filmi” gibi yakıştırmaların 
yapıldığı Gizli Teşkilat, Hitchcock’un heyecan ve 
gerilim yaratma konusundaki dehasını sürükleyici 
bir senaryo ve büyük ölçekli prodüksiyonla 
birleştirmesiyle ortaya çıkan soluk kesici, rengârenk 
bir Technicolor başyapıtı. Klasik Hitchcock 
formüllerinden “yanlış adam”ın bu çeşitlemesinde 
Cary Grant, hükümet ajanı zannedilerek yabancı 
casusların hedefi haline gelen New Yorklu reklamcı 
rolünde. Gerek Rushmore Dağı’ndaki bölümler 
gerekse Grant’in açık arazide bir uçak tarafından 
kovalandığı sahne gibi ikonik anlarla dolu bu 
başyapıtın özgün senaryosu ise “nihai Hitchcock 
filmi”ni yapmak üzere yola çıkan Ernest Lehman’a 
ait.

 ▪ Often referred to as ‘the first Bond film’ or the 
‘the best Bond film that isn’t,’ North by Northwest 
is a breath-taking Technicolor masterpiece thanks 
to its colourful, top-notch, great-scale production 
coupled with its intriguing, engaging, screenplay 
which merges Hitchcock’s mastery of creating 
suspense and excitement. Another variation of the 
Hitchcockian ‘wrong man’ formula, the film stars 
Cary Grant as a New Yorker advertising executive 
who is mistaken for a government agent by a 
gang of foreign spies. Replete with iconic scenes 
such as the amazing pursue at Mount Rushmore 
and Grant’s being attacked by a crop-duster plane 
in an open field, the film is written by Ernest 
Lehman, who planned to write ‘the ultimate 
Hitchcock movie.’
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KUŞLAR
THE BIRDS

ABD USA 

1963 | DCP | Renkli Colour | 119’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Evan Hunter Özgün Yapıt Original Work: Daphne Du Maurier Görüntü Yön. DoP: Robert Burks 

Kurgu Editing: George Tomasini Oyuncular Cast: Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright 

Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım Production Co.: Alfred J. Hitchcock Productions Dünya Hakları World Sales: 

Park Circus

1964 altın küre golden globe Umut Veren Yeni Yetenek Most Promising Newcomer–Female (Tippi Hedren)

 ▪ Jamaica Inn ve Rebecca’dan sonra bu üçüncü 
Daphne du Maurier uyarlaması, Hitchcock’a neden 
“Gerilimin Ustası” şanının yakıştırıldığını gösteren 
filmlerden. Yönetmenle ilk çalışmasında Tippi 
Hedren’in gazete sahibi babanın sosyetik kızını 
oynadığı film, bir aşk öyküsü gibi başlıyor, ancak 
kahramanının Bodega Bay adlı sahil kasabasına 
gelmesiyle birlikte emin ve telaşsız adımlarla, 
insanların dozu giderek artan kuş saldırılarına 
maruz kaldığı bir kâbusa dönüşüyor. Kuşların 
saldırılar öncesi ve sonrası sessiz bir ittifak içinde 
toplandığı sahneler Hitchcock sinemasının en 
ürpertici anlarından. Nice filminde müziğe hayati 
bir rol veren yönetmen buradaysa hiç dış müzikten 
yararlanmayarak başta kuşlarınki olmak üzere 
sesleri müzik gibi kullanıyor.

 ▪ The third Daphne du Maurier adaptation 
following Jamaica Inn and Rebecca, displays 
clearly why Hitchcock was crowned with the title 
‘master of suspense.’ In her first collaboration 
with the director, Tippi Hedren plays the socialite 
daughter of a rich newspaper owner. The film 
starts off as an ordinary romance, but as soon as 
its heroine arrives at a coastal town called Bodega 
Bay, it calmly but firmly evolves into a nightmare 
where people are the targets of coordinated and 
escalating bird attacks. The scenes where the 
birds convene before and after the attacks are 
significantly memorable as the creepiest scenes 
in Hitchcock films. Conspicuously, Hitchcock 
refrains from using any non-diegetic music at all, 
as opposed to many other films where music is 
a vital element, but instead uses several sounds, 
especially bird sounds, musically.

HIRSIZ KIZ
MARNIE

ABD USA 

1964 | DCP | Renkli Colour | 130’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Jay Presson Allen Özgün Yapıt Original Work: Winston Graham Görüntü Yön. DoP: Robert Burks 

Kurgu Editing: George Tomasini Özgün Müzik Original Score: Bernard Herrmann Oyuncular Cast: Tippi Hedren, 

Sean Connery, Martin Gabel, Diane Baker, Louise Latham, Alan Napier Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım 

Production Co.: Geoffrey Stanley Productions Dünya Hakları World Sales: Park Circus

 ▪ Artık Monaco Prensesi olmuş Grace Kelly’nin 
teklifi geri çevirmek zorunda kalması sonucu Tippi 
Hedren, Kuşlar’ın hemen ardından ikinci Hitchcock 
filminde. Diğer başrol ise o sıralar Bond filmleriyle 
ünlenen Sean Connery’nin. Ölüm Korkusu’ndaki 
gibi burada da bir kadını saplantı nesnesi haline 
getiren bir erkek var: Connery’nin oynadığı Mark 
Rutland hırsız olduğundan önce şüphelendiği, 
sonra da emin olduğu Marnie’yi şantaj yoluyla 
kendisiyle birlikte olmaya zorluyor. Geçmişindeki 
travmanın tetiklenişi kırmızı renkle imlenen 
Marnie’de Hedren, Kuşlar’dakine kıyasla filmin 
tonuna daha çok damga vuran, unutulmaz bir 
performans çıkarıyor. Hitchcock’un “basitleştirmek 
gerekirse, prensle dilenci kızın hikâyesi bu” diye 
tarif ettiği film, Winston Graham’in romanından 
uyarlama.

 ▪ When Grace Kelly, who now had become the 
Princess of Monaco, turned down the offer, Tippi 
Hedren stars in her second Hitchcock film, 
alongside Sean Connery, who, at the time, was 
celebrating his stardom thanks to Bond films. Just 
as in Vertigo, there is a man here who is obsessed 
with a woman: Mark Rutland, played by Connery, 
blackmails Marnie to have a relationship with 
him, as he first suspects and then is certain that 
she is a thief. Setting the tone of the film more 
assertively than in Birds, Hedren is remarkable 
as Marnie who is marked with the colour red 
as a trigger of her past traumas. Described by 
Hitchcock briefly as the tale of the prince and 
the beggar girl, Marnie is adapted from Winston 
Graham’s novel.
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ESRAR PERDESİ
TORN CURTAIN

ABD USA 

1966 | DCP | Renkli Colour | 128’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Brian Moore, Keith Waterhouse, Willis Hall Görüntü Yön. DoP: John F. Warren Kurgu Editing: 

Bud Hoffman Özgün Müzik Original Score: John Addison Oyuncular Cast: Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedrova, 

Hansjörg Felmy, Tamara Toumanova, Ludwig Donath, Wolfgang Kieling, Günter Strack Yapımcı Producer: Alfred 

Hitchcock Yapım Production Co.: Universal Pictures Dünya Hakları World Sales: Park Circus

 ▪ Altmışların yükselen janrlarından politik 
gerilimin bu örneği, 1951’de Rusya safına geçen 
Britanyalı iki diplomatın gerçek hikâyesinden 
esinlenerek yazılmış. Paul Newman konferans 
için İskandinavya’ya giden Amerikalı bir fizikçiyi 
oynuyor; onun aslında saf değiştirip “Demir 
Perde”ye geçtiğini fark ederek şoke olan asistanı 
ve nişanlısı rolünde ise kariyerinin nispeten 
başlarındaki Julie Andrews var. Özellikle 
Hitchcock’un “Bir adamı öldürmenin ne kadar 
zor ve acılı olduğunu, ne kadar uzun sürdüğünü 
göstermek istedim” sözleriyle niyetini açıkladığı 
sahne unutulmaz. Ayrıca film Hitchcock’un 
Bernard Herrmann tarafından yapılan müziği 
beğenmeyip yeni müzik yaptırmasıyla, ikili 
arasındaki iş birliğinin son bulduğu noktayı 
oluşturuyor.

 ▪ A shining example of the 60s’ prevalent 
genre, the political thriller, Torn Curtain was 
written inspired by the actual story of two British 
diplomats who had defected to the USSR in 1951. 
Paul Newman plays an American physicist who 
travels to Scandinavia for a conference. At the 
beginning of her career, Julie Andrews plays the 
physicist’s fiancée and assistant who is shocked 
to learn that he is changed sides to go beyond 
the ‘Iron Curtain’. The scene where Hitchcock 
said that he included to ‘show the audience 
how difficult it can be to kill a man, because a 
number of spy thrillers at the time made killing 
look effortless’ is unforgettable. Moreover, the 
film is also a landmark as the unravelling of the 
collaboration between Bernard Herrmann and 
Hitchcock when the latter rejected the written 
score and ordered a new one.

TOPAZ

ABD USA 

1969 | DCP | Renkli Colour | 142’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Samuel A. Taylor Özgün Yapıt Original Work: Leon Uris Görüntü Yön. DoP: Jack Hildyard Kurgu 

Editing: William H. Ziegler Özgün Müzik Original Score: Maurice Jarre Oyuncular Cast: Frederick Stafford, Dany Robin, 

John Vernon, Karin Dor, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Michel Subor, Claude Jade Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock 

Yapım Production Co.: Universal Pictures Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1970 ulusal eleştiri kurulu (abd) natıonal board of revıew (usa) En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 

Best Director, Best Supporting Actor (Philippe Noiret)

 ▪ Esrar Perdesi’nin ardından bir Soğuk Savaş filmi 
daha: Leon Uris’in gerçek olaylardan yola çıkmış 
casusluk romanının uyarlamasında Frederick 
Stafford kendini 1962 tarihli Küba Füze Krizi’ne 
yol açan olayların içinde bulan Fransız ajanı 
rolünde. Topaz, sinemasının yüzü haline gelmiş 
yıldızlarını altmışların başlarında bir bir yitiren 
Hitchcock’un uzun bir süre sonra kadrosunda 
büyük isimlere yer vermeyen ilk filmi. Öte yandan 
Fransız karakterlerden bazılarını Michel Piccoli, 
Philippe Noiret ve Michel Subor gibi oyuncuların 
canlandırdığını görüyoruz. Ayrıca film, yönetmenin 
renkleri öykünün anlatımında kilit bir etken olarak 
kullanması, hatta belli karakterleri belli renklerle 
kodlamasıyla da ilgiye değer.

 ▪ Another Cold War film following Torn Curtain. 
An adaptation of Leon Uris’s espionage novel 
based on real events, Frederick Stafford plays a 
French agent who is caught up in between the 
incidents leading up to the 1962 Cuban Missile 
Crisis. Topaz is the first Hitchcock film that does 
not feature any A-list stars after he had lost his 
iconic faces one by one in the early 1960s. On the 
other hand, some French characters are played by 
actors such as Michel Piccoli, Philippe Noiret, and 
Michel Subor. Moreover, Hitchcock’s use of colour, 
to the extent that certain characters are colour-
coded and the narrative proceeds along colours as 
key factors is significant.
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CİNNET
FRENZY

İNGİLTERE UK 

1972 | DCP | Renkli Colour | 116’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Anthony Shaffer Özgün Yapıt Original Work: Arthur La Bern Görüntü Yön. DoP: Gilbert Taylor 

Kurgu Editing: John Jympson Özgün Müzik Original Score: Ron Goodwin Oyuncular Cast: Jon Finch, Alec McCowen, 

Barry Foster, Anna Massey, Vivien Merchant, Billie Whitelaw, Clive Swift Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock Yapım 

Production Co.: Universal Pictures Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1972 ulusal eleştiri kurulu (abd) natıonal board of revıew (usa) En İyi On Film Top Ten Films 

1973 sinema yazarları birliği (ispanya) cınema wrıters cırcle awards (spaın) En İyi Yabancı Film Best Foreign Film

 ▪ Siyasi komplo ve casusluk filmleriyle başarı 
yakalayamadıktan sonra cinayet öyküsüne dönen 
yönetmen, adeta “İtalyan Hitchcock” olarak 
adlandırılan Dario Argento gibi “giallo” ustalarına 
cevap verircesine filmografisindeki en sert, en 
grafik gerilime imza atıyor. Karanlık mizahı da 
cabası. Kadınları kravatla boğan bir seri katilin 
kol gezdiği 70’ler Londra’sında geçen filmde Jon 
Finch, şüphe oklarının gösterdiği ve masumiyetini 
kanıtlamaya çalışan adamı oynuyor. Hitchcock 
“katil kim?” sorusunun peşinden gitmek yerine 
suçluyu seyirciye söylemeye inanıyordu; nitekim 
Cinnet’te de kısa süre içinde bize katilin kimliğini 
söylüyor. Sondan bir önceki bu filmi, efsanevi 
İngiliz yönetmenin yıllar sonra tekrar Londra’da 
çalışmasına vesile olmuştu.

 ▪ Returning to the murder story after relatively 
failing in political conspiracies and espionage, 
Hitchcock makes his most violent, graphic thriller 
of his career, as if as a response to masters of 
‘giallo’ such as Dario Argento, who was dubbed 
once as the ‘Italian Hitchcock’. Plus the black 
humour. Set in the 1970s in London where a 
necktie strangler spreads horror, Jon Finch plays a 
man all suspicion arrows directed at, who is trying 
to prove his innocence. Hitchcock believed in not 
pursuing the question ‘who is the murderer,’ but 
rather revealing the criminal to the audience, as 
he had done in Frenzy, showing us the murderer 
early on. The film he made before the last, this 
was an opportunity for him to work in London 
once more after decades.

AİLE OYUNU
FAMILY PLOT

ABD USA 

1976 | DCP | Renkli Colour | 121’ | İngilizce English 

Yönetmen Director: Alfred Hitchcock

Senaryo Screenplay: Ernest Lehman Özgün Yapıt Original Work: Victor Canning Görüntü Yön. DoP: Leonard J. South 

Kurgu Editing: J. Terry Williams Özgün Müzik Original Score: John Williams Oyuncular Cast: Karen Black, Bruce Dern, 

Barbara Harris, William Devane, Ed Lauter, Cathleen Nesbitt, Katherine Helmond Yapımcı Producer: Alfred Hitchcock 

Yapım Production Co.: Universal Pictures Dünya Hakları World Sales: Park Circus

1976 ulusal eleştiri kurulu (abd) natıonal board of revıew (usa) En İyi On Film Top Ten Films

 ▪ Gerilimin ustası muhteşem kariyerini, İngiltere 
döneminin sıradışı mizahını hatırlatan bu suç 
komedisiyle noktalıyor. Gizli Teşkilat’ın senaristi 
Ernest Lehman’ın The Rainbird Pattern adlı Victor 
Canning romanından uyarladığı film, hikâyeyi 
İngiltere’den California’ya taşıyor: Zengin bir 
kadının kayıp yeğenini bulma işini üstlenen 
sahtekâr bir medyumla taksi şoförü erkek 
arkadaşının start verdiği sürükleyici macera, bir 
Hitchcock filminin alışıldık tonuna sahip olmasa 
da matematiğine ve detaycılığına sahip. Los 
Angeles ve San Francisco’dan dış çekimlere de 
yer vermesine karşın hatırı sayılır kısmı stüdyoda 
çekilen filmin müzikleriyse o sıralar Spielberg’in 
Jaws’undaki çalışmasıyla nam salmış olan John 
Williams’a ait.

 ▪ The Master of Suspense finalised his 
magnificent career with a crime comedy that 
recalls the quirky humour of his British period. 
Adapted by Ernest Lehman, the screenwriter of 
North by Northwest, from the Victor Canning’s 
novel The Rainbird Pattern, the film transfers the 
story from England to California and follows a 
fraud spiritualist and her taxi driver boyfriend 
as they take over the task of finding the lost 
heir of a rich woman. Although the engaging 
adventure lacks the habitual tone of a Hitchcock 
film, it does employ the usual mathematics and 
meticulousness. Shot mostly in a studio although 
some external scenes were shot on location in San 
Francisco and Los Angeles, Family Plot’s score 
was composed by John Williams who was then 
celebrated with Jaws’s score.



KÖPRÜDE BULUŞMALAR

MEETINGS ON THE BRIDGE

KÖPRÜDE BULUŞMALAR SPONSORU
MEETINGS ON THE BRIDGE SPONSOR
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16. KÖPRÜDE BULUŞMALAR

Anadolu Efes’in destekleri ve TRT’nin katkılarıyla düzenlenen Köprüde Buluşmalar bu yıl 7-9 Nisan 
tarihlerinde COVID-19 sebebiyle ikinci kez online olarak gerçekleştirildi.
Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress’e bu sene 17 uzun metraj kurmaca ve 4 belgesel film projesi 
ile post-prodüksiyon aşamasında olan 2 uzun metraj kurmaca ve 5 belgesel film katıldı.
İkinci kez düzenlenen Köprüde Buluşmalar Köprüde Buluşan Dizi bölümünde Türkiye’den 5 dizi projesi 
yer aldı.
100’ün üzerinde uluslararası film profesyoneli Türkiye ve komşu ülkelerden proje ve film ekipleriyle dijital 
ortamda 350’nin üzerinde toplantı gerçekleştirdi.
Köprüde Buluşmalar sırasında ilk adımları atılan işbirlikleri sayesinde projeler ve filmler yolculuklarına 
emin adımlarla devam etti. Bu yıl Köprüde Buluşmalar ödüller ve Almanya-Türkiye Ortak Yapım 
Geliştirme Fonu ile sinemacılara 1.000.000 TL’ye yakın destek sağladı.
2021 Film Geliştirme Atölyesi projelerinden Tussifed (Doğu Akal), Almanya-Türkiye Ortak Yapım Fonu 
desteği aldı ve Transilvania Pitch Stop ile Antalya Film Forum’a katıldı. Tereddüt Çizgisi (Burak Çevik) 
Cinelink Ortak Yapım Marketi’ne katıldı.
2021 Work In Progress projelerinden Turna Misali (İffet Eren Danışman Boz) Uluslararası Tokyo Film 
Festivali seçkisinde yer aldı. Eat Your Catfish (Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand) ise 
IDFA’ya katılan projelerden oldu.
Daha önceki yıllarda Köprüde Buluşmalar atölyelerinde yer almış olan İki Şafak Arasında (Selman Nacar), 
Sardunya (Çağıl Bocut), Beni Sevenler Listesi (Emre Erdoğdu), Zuhal (Nazlı Elif Durlu), Cemil Şov (Barış 
Sarhan), Av (Emre Akay), Yaramaz Çocuklar (Ahmet Necdet Çopur) ulusal ve uluslararası festivallere 
katılarak ödül kazandılar.

SİNEMA KONUŞMALARI
Pandemi koşulları sebebiyle bu yıl tüm sektöre açık olan 9 sinema konuşması da çevrimiçi olarak 
düzenlendi, YouTube’da canlı yayınlanarak toplamda 1500’den fazla kişiye ulaştı. ABD Büyükelçiliği ve 
Hollanda Konsolosluğu desteği ile gerçekleştirilen Film ve Dizilerde Güçlü Kadın Karakterler Yaratmak 
adlı panel serisine Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu, 
program direktörü ve danışman olmak üzere konuşmacılar katıldı. Aurora Guerrero (yazar ve yönetmen), 
Debra Granik (yazar ve yönetmen), Dilcia Barrera (Sundance Film Festival program sorumlusu), Jennifer 
Kushner (sanatçı ve endüstri gelişim danışmanı), Iram Parveen Bilal (yazar ve yönetmen), Sacha Polak 
(yazar ve yönetmen), Sacha Gertsik (yaratıcı yapımcı), Halina Reijn (yazar ve yönetmen), Carice van 
Houten (oyuncu).Dijital Platformlarla Tanışmak başlıklı panel serisinde MUBI, Exxen, BluTV direktörleri 
izleyicilerin sorularını yanıtladı. Post-prodüksiyon süreçleriyle ilgili oturumda ise post-prodüksiyon şirketi 
kurucu ve yöneticileri süreç hakkında deneyimlerini paylaştı. 

FİLM GELİŞTİRME ATÖLYESİ ÖDÜLLERİ
trt özel ödülü 
tereddüt çizgisi / yön. selman nacar

30.000.-tl köprüde buluşmalar ödülü 
salyangozlar / yön. gülten taranç

cnc ödülü (8.000.-euro) 
şerife tavşan / yön. tareq daoud

mattepost post-prodüksiyon online ödülü 
road to tokyo / yön. efe öztezdoğan

postbıyık ses ödülü 
the eagle of barwaq / yön. kıarash anvarı
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melodika ödülü 
istanbul’un sesli rüyaları / yön. anıl eraslan

akdeniz film enstitüsü senaryo atölyesi ödülü 
kara orman / yön. nazlı elif durlu

transilvania pitch stop ödülü 
tussıfed / yön. doğu akal

seyap ödülü 
perşembe gecesi çok karanlık / yön. onur sefer

WORK IN PROGRESS ÖDÜLLERİ 
30.000 tl anadolu efes ödülü 
kar ve ayı / yön. selcen ergun

cıne-chromatıx post prodüksiyon ödülü 
eat your catfısh / yön. senem tüzen, noah amır arjomand, adam ısenberg

mute.ıstanbul foley ödülü 
unutma biçimleri / yön. burak çevik

fragmanhouse ödülü 
kar ve ayı / yön. selcen ergun

daire creatıve afiş tasarım ödülü 
kar ve ayı / yön. selcen ergun

BAŞKA SİNEMA ÖDÜLÜ
hatıraların gölgesinde / yön. şafak şahin

ALMANYA TÜRKİYE ORTAK YAPIM GELİŞTİRME FONU
Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin Brandenburg ve Hamburg Schleswig Holstein fonları ile 
birlikte 2011 yılında iki ülke arasındaki ortak yapımı teşvik etmek ve desteklemek amacıyla oluşturulan 
Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu kapsamında aşağıdaki 6 proje desteklendi.

•  Burak Çevik, Bir İhtimal Daha Var – 10.000 Avro 
Ortak Yapımcılar: Burak Çevik (Fol Film), Zsuzsanna Kiraly (Flaneur Films)

•  Burcu Aykar, Gölgeler Çekildiğinde – 10.000 Avro 
Ortak Yapımcılar: Nadir Öperli (Liman Film), Anke Petersen (Jyoti Film)

•  İlker Çatak, Sarı Zarflar – 10.000 Avro 
Ortak Yapımcılar: Enis Köstepen, Mustafa Sönmez (Tyger Film), Ingo Fliess (If... Productions Film)

•  Zeynep Güzel, Güneş – 10.000 Avro 
Ortak Yapımcılar: Armağan Lale, Beste Yamalıoğlu (Filmada Prodüksiyon), Julia Wagner (Heartwake 
Films)

•  Emre Yeksan, Mutluluğun Kristali – 8.000 Avro 
Ortak Yapımcılar: Anna Maria Aslanoğlu (İstos Film), Jamila Wenske (Achtung Panda!)

•  Doğu Akal, Tussifed – 5.000 Avro 
Ortak Yapımcılar: Kaan Ege (Harakiri Film), Ayhan Salar (Salarfilm Produktion)
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melodi̇ka award 
sound dreams of istanbul / dir. anil eraslan

mediterrenean film institute script workshop award 
dark forest / dir. nazli eli̇f durlu

transilvania pitch stop award 
tussifed / dir. doğu akal

seyap award 
thursday night is too dark / dir. onur sefer

WORK IN PROGRESS AWARDS 
30.000 tl anadolu efes award 
snow and the bear / dir. selcen ergun

cine-chromatix post production award 
eat your catfish / dir. senem tüzen, noah amir arjomand, adam isenberg

mute.istanbul foley award 
forms of forgetting / dir. burak çevi̇k

fragmanhouse award 
snow and the bear / dir. selcen ergun

dai̇re creative key art design award 
snow and the bear / dir. selcen ergun

BAŞKA SİNEMA AWARD 
within the shadow of memories / dir. şafak şahi̇n

GERMAN-TURKISH CO-PRODUCTION DEVELOPMENT FUND
The German-Turkish Co-Production Development Fund, established by the Medienboard Berlin-
Brandenburg, the Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein and the Istanbul Film Festival - 
Meetings on the Bridge with the support of the Republic of Turkey’s Ministry of Tourism and Culture, 
has supported 6 projects this year.

•  Burak Çevik, Suddenly – 10.000 Euro 
Co-producers: Burak Çevik (Fol Film), Zsuzsanna Kiraly (Flaneur Films)

•  Burcu Aykar, As Shadows Fade – 10.000 Euro 
Co-producers: Nadir Öperli (Liman Film), Anke Petersen (Jyoti Film)

•  İlker Çatak, Yellow Letters – 10.000 Euro 
Co-producers: Enis Köstepen, Mustafa Sönmez (Tyger Film), Ingo Fliess (If... Productions Film)

•  Zeynep Güzel, When The Sun Comes Out – 10.000 Euro 
Co-producers: Armağan Lale, Beste Yamalıoğlu (Filmada Prodüksiyon), Julia Wagner (Heartwake 
Films)

•  Emre Yeksan – Crystal of Happiness - 8.000 EURO 
Co-producers: Anna Maria Aslanoğlu (İstos Film), Jamila Wenske (Achtung Panda!)

•  Doğu Akal - Tussifed - 5.000 EURO 
Co-producers: Kaan Ege (Harakiri Film), Ayhan Salar (Salarfilm Produktion)
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16th EDITION OF MEETINGS ON THE BRIDGE

Following World Health Organisation’s pandemic declaration of COVID-19, the international co-
production, training and networking platform organised within the scope of the İstanbul Film Festival, 
Meetings on the Bridge (MoB) carried out its programme online between 7 and 9 April with the support of 
Anadolu Efes and with the contributions of TRT. 
At the 16th edition of MoB, 17 fiction and 4 documentary projects and 2 fiction and 5 documentary films 
from Turkey and its neighbouring countries presented at the Film Development Workshop and Work in 
Progress. 
At the Series on the Bridge section 5 series projects from Turkey are presented. 
The selected project and film teams from Turkey and its neighbouring countries made over 350 online 
meetings with over 100 international film professionals. 
The projects and films continue their journey by means of the collaborations initiated during Meetings 
on the Bridge. MoB supported the filmmakers with 1.000.000 TL through cash awards and the German- 
Turkish Co-production Development Fund. 
2021 Film Development Workshop project Tussifed (Doğu Akal) was supported by German-Turkish 
Co-production Development Fund and participated to Transilvania Pitch Stop and Antalya Film Forum. 
Hesitation Wound (Burak Çevik) was one of the projects selected to Cinelink Co-Production Market. 
Work In Progress project The Last Birds of Passage (İffet Eren Danışman Boz) was selected to Tokyo 
International Film Festival and Eat Your Catfish (Senem Tüzen, Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand) 
was selected to International Documentary Film Festival Amsterdam. 
Among the selected films Between Two Dawns (Selman Nacar), Geranium (Çağıl Bocut), List of Those Who 
Love Me (Emre Erdoğdu), Zuhal (Nazlı Elif Durlu), Cemil Şov (Barış Sarhan), The Hunt (Emre Akay), Les 
Enfants Terribles (Ahmet Necdet Çopur) premiered and awarded at renowned international film Festivals.

CINEMA TALKS
Introductory cinema talks by digital platform directors, festival programmers, directors, actresses, 
producers and consultantss took place on digital platforms and YouTube reaching out to more than 
1500 people. Supported by The USA Embassy and Istanbul Consulate of Netherlands, cinema talk series 
‘’Creating Strong Female Characters For Films and Series’’ was carried out with the participation of Aurora 
Guerrero (writer and director), Debra Granik (writer and director), Dilcia Barrera (Sundance Film Festival 
programmer), Jennifer Kushner (industry and artist development consultant), Iram Parveen Bilal (writer 
and director), Sacha Polak (writer and director), Sacha Gertsik (creative producer), Halina Reijn (writer and 
director), Carice van Houten (actress). Under the topic of ‘’Meeting with Digital Platforms’’, directors of 
MUBI, Exxen, BluTV met with the audience and answered their questions. A talk about post-production 
process was carried out with the participation of experienced post-production company managers. 

FILM DEVELOPMENT WORKSHOP AWARDS
trt special award 
hesitation wound / dir. selman nacar

30.000.-tl meetings on the bridge award 
the snails / dir. gülten taranç

8.000 euro cnc award 
şeri̇fe tavşan / dir. tareq daoud

mattepost post-production online award 
road to tokyo / dir. efe öztezdoğan

postbiyik sound production award 
the eagle of barwaq / dir. kiarash anvari



köprüde buluşmalar ödül sponsorları
meetıngs on the brıdge award sponsors

Yapım Aşaması
Work in Progress

Film Geliştirme Atölyesi
Film Development Workshop

Kısa Film Atölyesi
Short Film Workshop





YAPIMCI VE DAĞITIMCI İLETİŞİM BİLGİLERİ

PRODUCER & DISTRIBUTOR CONTACTS 
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A ABC Film 
t: +90 0532 496 24 63 
cemozay34@gmail.com 
www.cemozay.com.tr

Ağaç Gölgesi Film 
t: +90 0537 54 186 84 
sidarinan@gmail.com

Ahmet Keçili 
t: +90 546 724 5104 
keciliahmet7@gmail.com

Alpha Violet 
info@alphaviolet.com

Altitude Film Entertainment 
info@altitudefilment.com

Apollo Films 
t: +33 1 53 53 44 05 
billaud@apollo-films.com

Amusement Park Film 
t: +49 30 411 98 08 11 
info@amusementpark-films.com

autlook f ilmsales 
t: +43 670 208 78 81 
welcome@autlookfilms.com 
www.autlookfilms.com

Automatik 
t: +1 323 297 34 51 
fred@automatikent.com

B BAC Films 
t: +33 1 80 49 10 00 
sales@bacfilms.fr 
www.bacfilms.com

Banshee Films 
t: +33 1 48 23 38 28 
contact@bansheefilms.net

Bee on Set Productions 
t: +961 70 62 15 11 
info@beeonsetproduction.com

Beta Cinema 
t: +49 89 673 46 98 28 
beta@betacinema.com 
www.betacinema.com

Black Ticket Films 
info@blackticketfilms.com

C Cercamon 
t: +33 6 83 94 34 66 
hello@cercamon.biz 
www.cercamon.biz

Cinetelef ilms 
t: +216 23 449 001 
mh.attia@cinetelefilms.net 
www.cinetelefilms.net

Cryptof iction 
info@crypto-fiction.com 
www.crypto-fiction.com

D Darlingo Pictures 
info@dalingopictures.com 
www.darlingopictures.com

Deckert Distribution 
info@deckert-distribution.com

Digital 104 Film Distribution 
t: +34 616 83 48 90 
distribucion@digital104.com

Dogwoof 
t: +44 020 725 362 44 
info@dogwoof.com 
www.dogwoof.com

Dionysos 
t: + 90 532 681 24 68 
ulastosun@gmail.com 
www.merhabacanim.com

E EED productions 
vladimir@eed.rs 
www.eed.rs

El Deseo 
barbara@eldeseo.es 
www.eldeseo.es
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Electric Chinoland 
kyle@electricchinoland.com

Elif Yiğit 
t: +90 53 1868 78 50 
suzi-elif@hotmail.com

Etna Özbek 
t: +90 536 506 58 93 
etnaozbek1@gmail.com

F Fanatik Film 
t: +90 216 422 53 50 
www.fanatikfilm.com

Fictive 
info@fictive.jp

Filmax International Sales 
t: +34 933 36 85 55 
filmaxint@filmax.com 
filmaxinternationalsales.com

FilmNation Entertainment 
www.filmnation.com

Films Boutique - Berlin 
t: +49 30 69 53 78 50 
contact@filmsboutique.com 
www.filmsboutique.com

Films Boutique - Lyon 
t: +33 4 28 29 23 79 
py@filmsboutique.com 
www.filmsboutique.com

Finecut 
t: +82 2 569 87 77 
cineinfo@finecut.co.kr 
www.finecut.co.kr

Fit Via Vi 
info@fitviavifilm.com 
fitviavifilm.com

FNR Film 
t: +90 533 474 93 53 
fnrfilm@gmail.com

G GoFilm 
t: +47 48 06 88 19 
www.gofilm.no

Gökalp Gönen 
t: +90 554 238 2613 
gonengokalp@gmail.com

H Haut et Court 
production@hautetcourt.com 
www.hautetcourt.com

Haydar Taştan 
t: +90 545 935 50 93 
tastanhaydar@gmail.com

Heretic Outreach 
t: +30 210 600 52 60 
info@heretic.gr 
heretic.gr

I ID-İstanbul Digital Film Prod. 
t: +90 216 413 50 00 
ali@idfilm.com.tr 
www.idfilm.com.tr

Indie Sales 
t: +33 1 44 83 02 27 
info@indiesales.eu 
www.indiesales.eu

J JaguarProjects 
info@jaguarposta.com 
www.jaguarprojects.com

Jeonwonsa 
t: +82 2 569 87 77 
cineinfo@finecut.co.kr

Jyoti Film 
anke@jyotifilm.de 
www.jyotifilm.de

K Kafein Multimedia 
t: +90 532 573 70 88 
senelhilall@gmail.com

Karaaslan Film 
t: + 39 366 181 20 97 
serhadkaraaslan@gmail.com

Kolor 
t: +90 532 343 94 94 
cbocut@gmail.com 
kolor.com.tr
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Kwassa Films 
t: +32 2 880 97 00 
annabella@kwassa.be

L Laika Film & Television, 
t:+46 703 01 12 05 
andreas@laikafilm.se

Lava Films 
t: +48 782 668 551 
lava@lavafilms.pl

Les Films d’Ici 
t: +33 6 82 02 92 02 
www.lesfilmsdici.fr

Les Films du Losange 
t: +33 1 44 43 87 10 
sales@filmsdulosange.fr 
filmsdulosange.com

Letterbox Filmproduktion 
t: +49 40 66 88 42 81 
l.blumenberg@letterbox-filmproduktion.de

Lights On 
t: +39 366 181 20 97 
lightson@lightsonfilm.org

Lilies Films 
t: +33 1 42 74 64 54 
contact@liliesfilms.com

Liman Film 
info@limanfilm.com 
www.limanfilm.com

Low Spark 
tyler@lowsparkfilms.com 
lowsparkfilms.com

Lunanime 
t: +33 984 07 04 41 
festival@miyu.fr

Lunatik Film 
t: +90 532 672 14 82 
aycadamgaci@gmail.com

Lupa Film 
t: +49 30 960 66 69 33 
info@lupa-film.com

Luxbox 
t: +33 171 37 99 34 
info@luxboxfilms.com 
www.luxboxfilms.com

M M&M Film 
irma.ascher.imm@gmail.com

m-appeal 
t: +49 30 61 50 75 05 
films@m-appeal.com 
www.m-appeal.com

Macalube Films 
t: +33 662 63 23 50 
macalubefilms@gmail.com 
www.facebook.com/MacalubeFilms

Mahsum Taşkın 
t: +90 543 898 55 27 
mahsumtaskin73@gmail.com

Malaz Usta 
t: +90 505 367 78 39 
malazusta@gmail.com

Mass Distraction Media 
t: +1 323 596 11 41 
david@dsquaredfilms.com

Mayıs Film 
t: +90 543 918 22 28 
mayisfilm@gmail.com

Madonnen Film 
t: +49 30 84 71 95 35 
info@madonnenfilm.de 
www.madonnenfilm.de

Magnolia Pictures 
mariezeniter@magpictures.com 
www.magnoliapictures.com

Mantaray Film 
t: +46 8 640 43 45 
info@mantarayfilm.se 
www.mantarayfilm ya
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Memento Films International 
t: +33 1 53 34 90 20 
festival@memento-films.com 
www.memento-international.com

microFilm 
t: +40 212 52 48 67 
microfilm.romania@gmail.com

Miyu Distribution 
t: +33 984 07 04 41 
festival@miyu.fr

MK2 
t: +33 1 44 67 30 30 
intlsales@mk2.com 
www.mk2.com

Modern Films 
info@modernfilms.com

N Neopa 
t: +81 3 667 03 36 
wff@neopa.jp

O Odak Film 
ozaner@odakfilm.com

Okofilm Productions 
t: +41 044 241 95 67 
info@okofilm.ch 
www.okofilm.ch

Ö Özminimalist Film 
t: +90 505 824 65 47 
nesimiyetik@gmail.com

P Paspas Film 
t: +44 752 256 36 26 
info@yusufemreyalcin.com

Peripheria 
t: +1 514 948 80 05 
info@peripheria.ca

Pınar Öğrenci 
t: +157 537 946 60 
pinarogrenci@yahoo.com 
www.pinarogrenci.com

Playtime 
t: +33 1 53 10 33 99 
info@playtime.group

Project Zoom (ABD İstanbul Başkonsolosluğu-
İmpact Hub İstanbul) 
t: +90 506 704 45 96 
info@project-zoom.com

Protagonist Pictures 
info@protagonistpictures.com 
protagonistpictures.com

R Razor Film Produktion 
t: +49 30 84 71 22 80 
info@razor-film.de 
www.razor-film.de www.razor-film.de

Red Balloon 
dorothe@redballoon-film.de 
redballoonfilm.de

Reel Suspects 
t: +33 1 42 40 12 84 
m@reelsuspects.com 
www.reelsuspects.com

Rings in Color 
t: +90 533 281 49 29 
haluk.kocak@seagullcrow.partners

S Saba Film 
t: +90 536 556 79 99 
bayrakbelkis@gmail.com

Sarhan Projects 
t: +90 532 297 37 74 
barissarhan@gmail.com 
www.barissarhan.com

Silver Salt Films 
info@silversaltfilms.co.uk 
silversaltfilms.co.uk

Solis Film 
t: +90 533 922 01 17 
mugeozen@solisfilm.com

Sorø Films 
t: +1 608 628 86 93 
cottchristopherson@gmail.com 
www.sorofilms.com
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Suf ilm 
t: +90 538 916 51 16 
info@sufilmproduction.com

Surrealland Production 
t: +90 536 391 07 44 
info@surrealland.com

T Tanit Films 
t: +33 6 82 80 64 87 
nadim.cheikhrouha@gmail.com

Tavma 
t: +49 176 20 03 24 65 
willy@tavma.net 
tavma.net

Teorema 
t: +52 555 106 33 29 
enunezlarios@gmail.com

TF1 
t: +33 1 41 41 21 68 
info@tf1international.com 
www.tf1international.com

The Bureau Sales 
t: +33 1 40 33 33 80 
bonjour@lebureaufilms.com 
thebureaufilms.com

The Dreaming Tree 
t: +1 818 845 32 30 
oktay@dreamingtreeproductions.com 
www.dreamingtreeproductions.com

The Match Factory 
t: +49 221 539 70 90 
info@matchfactory.de 
www.the-match-factory.com

TN Yapım 
tanay@tnyapim.com.tr 
tnyapim.com.tr

Totem Films 
hello@totem-films.com 
www.totem-films.com

TS Productions 
dmorel@tsproductions.net 
tsproductions.fr

U Uluç Bayraktar 
t: +90 538 351 33 45 
alarahamamcioglu@gmail.com

V Vigo Film 
t: +90 536 442 29 84 
sinan@vigofilm.com

Visit Films 
t: +1 718 312 82 10 
info@visitfilms.com 
www.visitfilms.com

W Wassakara Productions 
t: +225 05 26 06 21 
wassakaraproduction@yahoo.fr

Wide 
t: +33 1 53 95 04 64 
infos@widemanagement.com 
www.widemanagement.com

Wild Bunch International 
t: +33 1 43 13 22 40 
aguilhem@wildbunch.eu 
www.wildbunch.biz

WTFilms 
info@wtfilms.fr 
www.wtfilms.fr

Y Yumurta Yapım Sanat 
t: +90 216 330 34 32 
info@yumurtayapim.com

Z zero one f ilm 
t: +49 30 390 66 30 
office@zeroone.de 
www.zeroone.de

Zerr Film 
hewnobereng@gmail.com

TEŞEKKÜR

ACKNOWLEDGEMENTS
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TC Kültür ve Turizm Bakanlığı

TC Dışişleri Bakanlığı

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

TC İstanbul Valiliği

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TRT Genel Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Beşiktaş Belediye Başkanlığı

Beyoğlu Belediye Başkanlığı

Kadıköy Belediye Başkanlığı

Şişli Belediye Başkanlığı

TC Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü

TC Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğü

İstanbul Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı
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A Agah Özgüç 
Ali Can Sekmeç

C Caner Çevikkaya, Atlas Post Production

F Fanatik Film

G Gaye Yön

M Muammer Yanmaz 
Muhsin Akgün

Ö Önder Hacıoğlu, KOOP Collective Arts
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I Imbach, Thomas  39

İ İnanç, Çetin  90

J Jacquot, Benoît  105 
Joreige, Khalil  147 
Jude, Radu  91

K Kalev, Kamen  40 
Karaaslan, Serhat  73 
Karasu, Irmak  77 
Katz, Ana 106 
Keçili, Ahmet  78 
Khan, Aleem  117 
Konar, Mehmet Ali  57 
Konchalovsky, Andrey  107 
Kotzamani, Konstantina  152-159

L Lacôte, Philippe  108 
Lindström, Kristina  126

M Machoian, Robert  109 
Macqueen, Harry  118 
Marcheti, Madiano  41 
Morhayim, Sami  79 
Mortensen, Viggo  110 
Mouret, Emmanuel  138

N Nagy, Dénes  92

O Ortabaşı, Leslie  67 
Ortabaşı, Oktay  67

Ö Öğrenci, Pınar  68 
Özay, Cem  58 
Özbek, Etna  69 
Özbilge, İmge  75 
Özbilge, Sine  75 
Öztezdoğan, Efe  73

P Pakalnina, Laila  139 
Petri, Kristian  126

R Reyhan, Fikret  59 
Rovner, Lisa  127

A Akay, Emre  51 
Alberdi, Maite  123 
Almodóvar, Pedro  101, 133 
Antico, Nine  143 
Arı, Nebiye  64 
Avramis, Alethea C.  124

B Bailey-Bond, Prano  36 
Barbari, George Peter  37 
Bayrak, Belkıs  75 
Bayraktar, Uluç  52 
Ben Hania, Kaouther  87 
Benamozig, Hugo  134 
Berrached, Anne Zohra  144 
Bocut, Çağıl  53 
Bonneville, David  102 
Brühl, Daniel  135 
Bülbül, Büşra  79

C Camilleri, Alex  115 
Caviglioli, David  134 
Cohen, Daniel  136 
Coppola, Gia  116 
Cronenberg, Brandon  103

D Dağ, Nisan  54 
Damgacı, Ayça  65 
Domalewski, Piotr  145 
Dufresne, David  125

E Ekşigil, Arda  76 
Englert, Michael  95 
Erçelik, Sidar İnan  66 
Erdoğdu, Emre  55

F Fliegauf, Bence  104 
Franco, Michel  88

G Gay, Cesc  137 
Ghosh, Sushmit  146 
Göktepe, Tümay  65 
Gönen, Gökalp  77 
Graf, Dominik  89

H Hadjithomas, Joana  147 
Hamaguchi, Ryûsuke  148 
Hana, Fredrik S.  38 
Hancıoğulları, Barış  56 
Hitchcock, Alfred  153-183
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S Samadi, Farnoosh  149 
Sang-soo, Hong  111 
Sarhan, Barış  60 
Sargsyan, Marat  119 
Schrader, Maria  140 
Sciamma, Céline  94 
Shaw, Dash  42 
Speth, Maria  128 
Suutari , Virpi  129 
Szumowska, Malgorzata  95

Ş Şahin, Tunç  61

T Taşkın, Mahsum  78 
Taştan, Haydar  74 
Taştan, Tufan  63 
Thomas, Rintu  146 
Thompson, Ahmir-Khalib  93 
Tlatli, Moufida  150 
Tosun, Ulaş 70 
Trocker, Ronny  43

U Ulman, Amalia  120 
Usta, Malaz  74

W Wheatley, Ben  112 
Wright, Edgar  130

Y Yalçın, Yusuf Emre  71 
Yerzhanov, Adilkhan  44 
Yetik, Nesimi  45, 62 
Yiğit, Elif  72 
Yılmaz, Atıf  83, 96

Z Zhao, Chloé  97 
Zürcher, Ramon  46 
Zürcher, Silvan  46



FİLM DİZİNİ

INDEX OF FILMS



211210

fi
lm

 d
iz

in
i 

ın
d

ex
 o

f 
fı

lm
s

G Gezegen  120 
Gizli Teşkilat  177 
Gönül İşleri  138 
Güneşte Bir An  67 
Gurbet Artık Bir Ev  68

H Harry ile Derdimiz  174 
Hasankeyf  72 
Hatıra Kutusu  147 
Hem Müslüman Hem Feminist  64 
Hırsız Kız  179

İ İki Aşığın Ölümü  109 
İnsan Faktörü  43 
İnsan Sesi  101 
İnsanlar İkiye Ayrılır  61

K Kaçık Porno  91 
Kapri Yıldızı  170 
Karşı Komşu  135 
Kelepçeli Âşık  173 
Kod Adı: Nagazaki  38 
Köstebek Ajan  123 
Kralların Gecesi  108 
Kuşlar  178 
Küçük Anne  94

L Lâl  77 
Luzzu  115

M Madalena  41 
Mainstream  116 
Mamaville  77 
Merhaba Canım  70 
Mozaik  75

N Nemesis  39 
Nomadland  97 
Nosema  69

O Oğlago  73 
Orman – Seni Her Yerde Görüyorum 104 
Ormana Hoşgeldiniz  134

Ö Ölüm Kararı  169 
Ölüm Korkusu  176 
Örümcek ve Kız  46

9 180 Derece Kuralı  149 
9,75  52

A Aalto  129 
Af  58 
Aile Oyunu  183 
Akıntı  76 
Anima  71 
Araf  158 
Arka Pencere  172 
Arkadaşlar Arasında  136 
Arundel  154 
Asiye Nasıl Kurtulur  83 
Aşktan Sonra  117 
Asla Ağlamam  145 
Ateşle Yazmak  146 
Av  51 
Aynalar  139

B Bay Bachmann ve Sınıfı  128 
Bekaretin Sonu  37 
Beni Sevenler Listesi  55 
Binbir Gece  78 
Bir Daha Asla Kar Yağmayacak  95 
Bir Nefes Daha  54

C Cemil Şov  60 
Cemile  75 
Cengiz  74 
Cinayet Var  171 
Cinnet  182 
Cryptozoo  42

Ç Çamaşır Suyu  79 
Çarkıfelek  148 
Çatlak  59 
Çok Şey Bilen Adam  175

D Derisini Satan Adam  87 
Dirlik Düzenlik  45, 62 
Doğal Işık  92 
Dünyada  112 
Dünyanın En Güzel Oğlanı  126 
Dünyayı Kurtaran Adam  90 
Düşüş  110

E Elektrikli Kuğu  159 
Elektronik Kız Kardeşler  127 
Esrar Perdesi  180

F Fabian veya Bok Yoluna Gitmek  89 fi
lm
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P Patrida  65 
Pazar Günleri  124 
Pilotun Karısı  144 
Playlist  143 
Possessor  103

R Rüzgâr Tayı  66

S Sabah Duası  155 
Sansür  36 
Sarayın Sessizliği  150 
Sardunya  53 
Sarı Humma  157 
Sen Ben Lenin  63 
Seval  78 
Sevgili Yoldaşlar  107 
Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar  133 
Son Banyo  102 
Sparks Brothers, The  130 
Suçlular  73 
Summer of Soul…  93 
Süpernova  118 
Sürgünde Bir Yıl  74 
Susam  79 
Susmayan Köpek  106 
Suzanna Andler  105

Ş Şiddet Tekeli  125 
Şubat  40

T Taçsız Kral  96 
Takdim  111 
Tam Sana Göreyim  140 
Topaz  181 
Tufan Olmayacak  119

U Ulbolsyn  44

Ü Üst Kattakiler  137

W Washingtonia  156

Y Yeni Düzen  88 
Yeniden Leyla  56

Z Zîn ve Ali’nin Hikâyesi  57

0-
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9 180 Degree Rule  149 
9,75  52

A A Friendly Tale  136 
A Moment in the Sun  67 
A Year in Exile  74 
Aalto  129 
After Love  117 
Anima  71 
Araf  158 
Arundel  154 
Av: The Hunt  51

B Bad Luck Banging or Loony Porn  91 
Birds, The  178 
Bleach  79 
Both Muslim and Feminist  64

C Cemil Show, The  60 
Cemile  75 
Cengiz  74 
Censor  36 
Code Name: Nagasaki  38 
Copilot  144 
Criminals, The  73 
Crownless King 96 
Cryptozoo  42

D Dance of Ali and Zin, The  57 
Dear Comrades!  107 
Death of a Virgin, and the Sin of Not Living  37 
Dial M for Murder  171 
Diamond Sea, The  76 
Dog Who Wouldn’t Be Quiet, The  106

E El Planeta  120 
Electric Swan  159

F Fabian - Going to the Dogs  89 
Falling  110 
Family Plot  183 
February  40 
Flood Won’t Come, The  119 
Forest – I See You Everywhere  104 
Forgiveness  58 
Fractured  59 
Frenzy  182

G Geranium  53 
Girl and the Spider, The  46 
Gurbet is A Home Now  68

H Hello My Dear  70 
Heskîf  72 
How to Save Asiye  83 
Human Factors  43 
Human Voice, The  101

I I Never Cry  145 
I’m Your Man  140 
In the Earth  112 
In the Mirror  139 
Introduction  111 
It’s All About Peace and Harmony  45, 62

K Killing of Two Lovers, The  109

L Lâl  77 
Last Bath, The  102 
Leyla Once Again  56 
List of Those Who Love Me, The  55 
Love Affair(s)  138 
Luzzu  115

M Madalena  41 
Mainstream  116 
Mamaville  77 
Man Who Knew Too Much, The  175 
Man Who Saved the World, The  90 
Man Who Sold His Skin, The  87 
Marnie  179 
Memory Box  147 
Mole Agent, The  123 
Monopoly of Violence, The  125 
Morning Prayers  155 
Mosaic  75 
Most Beautiful Boy in the World, The  126 
Mr Bachmann and His Class  128

N Natural Light  92 
Nemesis  39 
Never Gonna Snow Again  95 
New Order  88 
Next Door  135 
Night of the Kings  108 
Nomadland  97 
North by Northwest  177 
Nosema  69

O Oglago  73

P Patrida  65 
People Upstairs, The  137 
Petite Maman  94 
Playlist  143 
Possessor  103

R Rear Window  172 
Rope  169

S Seval  78 
Silences of the Palace, The  150 
Sisters with Transistors  127 
Sparks Brothers, The  130 
Summer of Soul…  93 
Sundays  124 
Supernova  118 
Susam  79 
Suzanna Andler  105

T Thousand and One Nights, The  78 
To Catch A Thief  173 
Topaz  181 
Torn Curtain  180 
Trouble with Harry, The  174 
Two Types of People  61

U Ulbolsyn  44 
Under Capricorn  170

V Vertigo  176

W Washingtonia  156 
Welcome to the Jungle  134 
Wheel of Fortune and Fantasy  148 
When I’m Done Dying  54 
Wind Horse  66 
Women on the Verge of a Nervous 
Breakdown  133 
Writing with Fire  146

Y Yellow Fieber  157 
You Me Lenin  63
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI

ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
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DENETLEME KURULU 
AUDITORS

fatma okan (Borusan Holding AŞ) 
oğuz sülek (Arçelik AŞ)

YÖNETİM KURULU 
BOARD OF DIRECTORS

Başkan 
Chairman 
bülent eczacıbaşı

Başkan Yardımcısı 
Vice Chairman 
ahmet kocabıyık

Üyeler 
Members 
prof. dr. teoman akünal 
ebru dildar edin 
oya eczacıbaşı 
zeynep inanoğlu özdemir 
mehmet keteloğlu 
görgün taner 
özgür tanrıkulu 
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 
çağrı köseyener

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI  
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
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YÖNETİM 
MANAGEMENT

Genel Müdür 
General Director 
görgün taner

Genel Müdür Yardımcısı 
Deputy Director General 
dr. yeşim gürer oymak

Genel Müdür Yardımcısı
(Mali ve İdari İşler)

Deputy Director General
(Finance and Administration)

mustafa yegen

İletişim Grup Direktörü 
Communications Group Director 
ayşe bulutgil

Kurum Kimliği ve Yayınlar Direktörü 
Corporate Identity and Publications Director 
didem ermiş sezer

Medya İlişkileri Direktörü 
Media Relations Director 
ayşen ergene

Satış ve İş Geliştirme Direktörü 
Sales and Business Development Director 
dilan beyhan

Sponsorluk Programı Direktörü 
Sponsorship Programme Director 
zeynep pekgöz

İstanbul Müzik Festivali Direktörü 
Istanbul Music Festival Director 
efruz çakırkaya

İstanbul Film Festivali Direktörü 
Istanbul Film Festival Director 
kerem ayan

İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri 
Direktörü

Istanbul Biennial and İKSV Contemporary Art 
Projects Director

bige örer

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü 
Istanbul Theatre Festival Director 
doç. dr. leman yılmaz

İstanbul Caz Festivali Direktörü 
Istanbul Jazz Festival Director 
harun izer

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü 
Istanbul Design Biennial Director 
deniz ova

Salon İKSV Direktörü 
Salon İKSV Director 
deniz kuzuoğlu

Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü 
Cultural Policy Studies Director 
özlem ece

Genel Müdür Asistanı 
Assistant to General Director 
nilay kartal
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FESTİVAL 
THE FESTIVAL

Direktör 
Director 
kerem ayan

Direktör Yardımcısı 
Assistant Director 
bulgu öztürk

İletişim ve Operasyon Yöneticisi 
Communication and Operations Manager 
nuray muştu

Uluslararası Fonlar ve Yayın Yöneticisi 
International Grants and Editorial Manager 
yusuf pinhas

Koordinatör 
Coordinator 
zeynep naz inansal

Altyazı Koordinatörü 
Subtitle Coordinator 
nermin saatçioğlu

DANIŞMA KURULU 
ADVISORY COMMITTEE

atilla dorsay (Onursal Honorary) 
engin ertan 
esin küçüktepepınar 

Advisory Committee for Turkish Cinema 
Türkiye Sineması Danışma Kurulu 
engin ertan 
kaan karsan 
nil kural 
esin küçüktepepınar

Ulusal Kısa Film Danışma Kurulu
Advisory Committee for National Short Film 

Competition
yeşim burul 
nezaket erden 
ferit karol

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ  
ISTANBUL FILM FESTIVAL
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KÖPRÜDE BULUŞMALAR 
MEETINGS ON THE BRIDGE

Köprüde Buluşmalar Danışma Kurulu 
Meetings on the Bridge Advisory Committee 
ela başak atakan 
engin palabıyık 
kurtcebe turgul 
ramin matin

Yönetici 
Head of Meetings on the Bridge 
gülin üstün

Danışman 
Advisor 
sıgne-zeılıch jensen

Koordinatör 
Coordinator 
beste yamalıoğlu

Sorumlu 
Associate 
melek memiş

Asistan 
Assistant 
nur çakır

Stajyerler 
Interns 
aslı candaş 
kumsal müftüoğlu

İLETİŞİM GRUBU 
COMMUNICATIONS GROUP

Direktör 
Director 
ayşe bulutgil

MEDYA İLİŞKİLERİ 
MEDIA RELATIONS

Direktör 
Director 
ayşen ergene

Koordinatörler 
Coordinators 
elif ekinci  
neslihan özata

Sorumlular 
Associates 
ayşegül öneren 
derya bozcuk

Görsel İçerik Koordinatörü 
Visual Content Coordinator 
coşku atalay

Fotoğraf 
Photo 
mağara fotoğraf 
mete kaan özdilek

Video 
Video 
hamit çakır 
mete kaan özdilek
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PAZARLAMA 
MARKETING

Yöneticiler 
Managers 
cansu aşkın 
meriç yirmili

ARŞİV 
ARCHIVE

Yönetici 
Manager 
esra çankaya

SPONSORLUK PROGRAMI 
SPONSORSHIP PROGRAMME

Direktör 
Director 
zeynep pekgöz

Direktör Yardımcısı 
Deputy Director 
zeynep karaman

Koordinatör 
Coordinator 
merve peker

Sorumlular 
Associates  
aykut balıkçı 
derin tekin

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR 
CORPORATE IDENTITY AND PUBLICATIONS

Direktör 
Director 
didem ermiş sezer

Editoryal Çalışmalar Yöneticisi 
Editorial Manager 
erim şerifoğlu

Editör 
Editor 
ıtır yıldız

Yayınlar Grafik Uygulama Uzmanı 
Prepress Graphic Designer 
ferhat balamir

Grafik Tasarımcılar 
Graphic Designers 
esra kılıç 
ayşe ezgi yıldız 
murat kaan saçlı

Web Sitesi Yöneticisi 
Webmaster 
sezen özgür

Dijital Projeler Koordinatörü 
Digital Projects Coordinator 
bahar helvacıoğlu

İKSV STÜDYO 
İKSV STUDIO

Koordinatör 
Coordinator 
ebru gümrükçüoğlu

Sorumlu 
Associate 
kamil kulaksız
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SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME 
SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT

Direktör 
Director 
dilan beyhan

Üyelik Programı Yöneticisi 
Membership Programme Manager 
gülce şahin

Satış Operasyonları Koordinatörü 
Sales Operations Coordinator 
neva abrar

Satış ve İş Geliştirme Koordinatörü 
Sales and Business Development Coordinator 
hamdi sarıoğlu

CRM Koordinatörü 
CRM Coordinator 
özge genç

Satış ve CRM Operasyonları Sorumlusu 
Sales and CRM Operations Associate 
canan alper

Satış Operasyonları Sorumlusu 
Sales Operations Associate 
emre seymenoğlu

Satış Operasyonları Asistanları 
Sales Operations Assistants 
verda tınmaz 
eda alo

Üyelik Programı Sorumluları 
Membership Programme Associates 
erim pala 
begüm çavuşoğlu

Üyelik Programı Asistanı 
Membership Programme Assistant 
gülşah kaya

PRODÜKSİYON 
PRODUCTION

Koordinatör 
Coordinator 
ali uluç kutal

Sorumlu 
Associate 
başat karakaş

Asistan 
Assistant 
ulaş bölük
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
INFORMATION TECHNOLOGIES

Sistem Yöneticisi 
System Administrator 
kadir ayyıldız

Bilgi Teknolojileri Asistanları 
Information Technology Assistants 
emre kara 
türkay çeler

BİNA YÖNETİMİ VE GÜVENLİK 
BUILDING ADMINISTRATION AND SECURITY

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi 
Building Administration and Security Manager 
ersin kılıçkan

Danışma Görevlisi 
Reception Officer 
dilara çetin

Depo Sorumluları 
Warehouse Officers 
şerif kocaman 
sercan dericioğlu

Yardımcı Hizmetler 
Services 
özden atukeren 
aşkın bircan 
aydın kaya 
ahmet birkan karaçam

İNSAN KAYNAKLARI 
HUMAN RESOURCES

İnsan Kaynakları Uzmanı 
Human Resources Specialist 
beste kayacan

İnsan Kaynakları Asistanları 
Human Resources Assistants 
naz yılmaz 
melike metin

MALİ VE İDARİ İŞLER 
FINANCE AND ADMINISTRATION

Genel Müdür Yardımcısı
(Mali ve İdari İşler)

Deputy Director General
(Finance and Administration)

mustafa yegen

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

Sorumlu 
Associate 
özlem can yaşar

Asistan 
Assistant 
enes can şahin

KÜLTÜR POLİTİKALARI ÇALIŞMALARI 
CULTURAL POLICY STUDIES

Direktör 
Director 
özlem ece

Stratejik Planlama ve Proje Yöneticisi 
Strategic Planning and Project Manager 
ezgi yılmaz

Araştırma Koordinatörü 
Research Coordinator 
fazilet mıstıkoğlu

Proje Asistanı 
Project Assistant 
mehmet caner soyulmaz

İKSV ALT KAT

Yönetici 
Manager 
elif obdan gürkan 

Asistan 
Assistant 
ırmak erdurak

SALON İKSV

Direktör 
Director 
deniz kuzuoğlu

Prodüksiyon Amiri 
Production Manager 
ufuk şakar

Ses Mühendisi 
Sound Engineer 
sinan özçelik

Işık Tasarımcısı 
Lighting Engineer 
efe sümer
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festival afişi 
festival poster 
Selman Hoşgör

tasarım danışma kurulu 
design advisory committee 
Pemra Ataç | Kenan Ünsal | Uğurcan Ataoğlu

FESTİVAL KATALOĞU 
FESTIVAL CATALOGUE

baskıya hazırlayanlar edıtors 
Nuray Muştu | Yusuf Pinhas 

malzeme 
materıal 
Zeynep Naz İnansal | Nuray Muştu

çeviri translatıon 
Baptiste Gacoin | Yusuf Pinhas

metinler texts 
Abbas Bozkurt | Kutlukhan Kutlu | Yusuf Pinhas

grafik tasarım graphıc desıgn 
Kerem Yaman, BEK

tasarım uygulama ve baskı öncesi hazırlık 
desıgn applıcatıon and pre-press 
Ferhat Balamir, İKSV
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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

Bandrol uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin beşinci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

film.iksv.org

filmonline.iksv.org

#istanbulfilmfestivali 

#iksvseveseve

İKSV Mobil İKSV Kitaplık

istanbulfilmfestivali

ist_filmfest

@istanbulfilmfestivali_






