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Filmekimi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.
Filmekimi is organised by the Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV).

Bu etkinlik 5224 sayılı yasa gereğince Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan alınan izinle düzenlenmektedir.
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TONI ERDMANN

Yönetmen Director: maren ade
Oyuncular Cast: peter sımonıschek, sandra 
hüller, mıchael wıttenborn, thomas loıbl, 
trystan pütter
Almanya Germany / 2016 / DCP / Renkli  
Colour / 162’
Almanca, İngilizce; Türkçe altyazılı German, 
English; Turkish s.t. 
 
 
 

2016 cannes FIPRESCI Ödülü Prize ▪ 2016 brüksel brussels En İyi Film, En İyi Senaryo Best 
Film, Best Screenplay

 ▪ Maren Ade’nin Cannes’da olay yaratan filmi Toni Erdmann, her anı sürprizlerle dolu, baştan 
sona delişmen ve izleyicinin son derece karmaşık ama bir o kadar da yoğun tepkilerle tanık 
olduğu bir sinema mucizesi. Winfried ya da “Toni Erdmann”, takma dişleriyle kapitalist dünyanın 
asık suratlılığına savaş açmış bir tür anarşist. Kızı Ines’i bu dünyanın pençesinden kurtarmaya 
çalışmak uğruna elinden geleni ardına koymayacağı da belli. Ines ailesinden uzakta, uluslararası 
bir firmanın Romanya şubesinde önemli bir pozisyonda çalışmakta ve gerçek bir işkolik. Winfried 
ansızın ziyaretine gelince Ines bir süre direnecek ama düzene ne kadar ait olmak istiyorsa, 
Winfried de ona o kadar engel olacaktır.

 ▪ Maren Ade’s Cannes sensation Toni Erdmann is a relentlessly surprising, dynamic, utterly 
complex and at the same time intense cinematic miracle. Winfried, aka Toni Erdman is an 
anarchist of sorts who has waged a war against the sullen face of the capitalist world. He is 
determined to stop at nothing to save his daughter Ines from the grasp of the world. Ines is an 
alienated woman who works at the Romanian branch of a multinational company, working hard 
to put things in line. When Winfried arrives unannounced at her door, Ines will inadvertently 
resist for a while, but Winfried will oppose her as much as she desires to be a part of the system.

A 8 Ct. Sa. 16.00 / R 9 Pz. Su. 21.30 / NC 10 Pt. Mo. 16.00 / B 11 Sa. Tu. 21.30

JULIETA

Yönetmen Director: pedro almodovar
Oyuncular Cast: emma suarez, adrıana 
ugarte, danıel grao, ınma cuesta, darıo 
grandınettı, rossy de palma, mıchelle 
jenner, pılar castro, nathalıe poza
İspanya Spain / 2016 / DCP / Renkli Colour / 96’
İspanyolca; Türkçe altyazılı Spanish; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Pedro Almodovar’ın 20. filmi Julieta, bir kadının hayatının gizemlerine uzanan bir yolculuğu 
anlatıyor. Film, Nobel Ödüllü Kanadalı yazar Alice Munro’nun öyküsünden uyarlanmış. Hayat 
arkadaşıyla birlikte Madrid’den Portekiz’e taşınma planları yapan 50’li yaşlarındaki Julieta, yolda 
bir genç kadınla karşılaşır. Bu karşılaşma, onun dünyasını alt üst eder ve böylece Julieta’nın 
geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarız. Almodovar benzersiz renk paleti, kadın karakterleri yaratma 
ve anlatmadaki ustalığıyla hem duygusal hem gizemli bir filme imza atıyor. Yönetmenin olgunluk 
döneminin en iyi örneklerinden olan Julieta, dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde 
Altın Palmiye için yarıştı ve İspanya’nın Oscar adayı oldu.

 ▪ Pedro Almodovar’s 20th feature film Julieta tells a journey through the mysteries of a woman’s 
life. Adapted from a short story by Nobel Prize-winning Canadian writer Alice Munro, the 
film opens with Julieta, the 50-something eponymous protagonist of the film. Making plans to 
move from Madrid to Portugal, Julieta runs into a young woman on the street. This encounter 
disrupts her life, and thus we make a journey towards Julieta’s past. With his unparalleled colour 
palette, mastery in creating woman characters, and narrative skills, Almodovar has made at 
once both an emotional and a mysterious film, one of the best of his mature period. Julieta was 
declared as Spain’s Oscar nominee.

A 7 Cu. Fr. 19.00 / R 8 Ct. Sa. 21.30 / NC 9 Pz. Su. 16.00 / B 10 Pt. Mo. 13.30

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 15. Filmekimi’nin

gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Beyoğlu Kaymakamlığı,

Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür eder.

The Istanbul Foundation for Culture and Arts

would like to thank the 

Ministry of Culture and Tourism, 

General Directorate of Cinema, Governorship of Istanbul, 

Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,

Metropolitan Municipality of Istanbul, Beyoğlu District Office,

Municipality of Beyoğlu whose contributions have made

the 15th Filmekimi possible.
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KABAKÇIĞIN HAYATI
MA VIE DE COURGETTE / MY LIFE AS A COURGETTE

Yönetmen Director: claude barras
Seslendirenler Voices: gaspard schlatter, 
sıxtıne murat, paulın jaccoud, mıchel 
vuıllermoz, raul rıbera, estelle hennard, 
ellıot sanchez, lou wıck, brıgıtte rosset
İsviçre, Fransa Switzerland, France / 2016  
DCP / Renkli Colour / 66’
Fransızca; Türkçe altyazılı French; Turkish s.t. 
 
 
 

2016 annecy En İyi Canlandırma, İzleyici Ödülü Best Animation, Audience Award

 ▪ Kabakçığın Hayatı, Cannes Film Festivali’nin en sevilen filmlerinden biri olarak adını duyurdu. 
Alkolik annesinin ölümüyle yetimhaneye gönderilen dokuz yaşında bir çocuk, burada kendi gibi 
zor bir çocukluk geçirmekte olan yaşıtlarıyla arkadaş olur. İzleyiciye sıklıkla kahkaha attıran ama 
aynı zamanda melankoliyi hiç elden bırakmayan Kabakçığın Hayatı, yetim olmanın sancılarını 
müthiş bir duyarlıkla ele alıyor. Yönetmen Barras’ın yakaladığı duygu zenginliği ve Céline 
Sciamma’nın (Girlhood, Tomboy) yazdığı ustalıklı senaryosuyla film, kendini her yaştan izleyiciye 
koşulsuz sevdiriyor. İsviçreli yönetmen Claude Barras’ın bu ilk uzun metrajlı filmi, Cannes’da 
yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde prömiyerini yaptı ve İsviçre’nin Oscar adayı oldu.

 ▪ My Life as a Courgette was one of the most popular and endearing films of Cannes 2016. Sent 
to an orphanage following his alcoholic mother’s death, a 9-year-old boy becomes friends with 
a group of peers. Frequently bringing laughter while maintaining its melancholic tone, My 
Life as a Courgette depicts the pains of growing up as an orphan with a delicate sensibility. The 
richly sensitive direction of Barras and the masterful screenplay by Céline Sciamma (Girlhood, 
Tomboy) will make audience of all ages adore this stop-motion animation. Premiered at Cannes 
within the Directors’ Fortnight section, director Barras’ debut feature film was announced as 
Switzerland’s Oscar nominee.

R 8 Ct. Sa. 11.00 / NC 9 Pz. Su. 11.00 / B 10 Pt. Mo. 19.00 / A 11 Sa. Tu. 16.00

CANAVARIN ÇAĞRISI
A MONSTER CALLS

Yönetmen Director: juan antonıo bayona
Oyuncular Cast: lewıs macdougall, lıam 
neeson, felıcıty jones, sıgourney weaver, 
toby kebbell
ABD, İspanya USA, Spain / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 108’
İngilizce; Türkçe altyazılı İngilizce; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Yılın merakla beklenen filmlerinden Canavarın Çağrısı, Yetimhane ve Kıyamet Günü filmleriyle 
tanıdığımız Juan Antonio Bayona’nın Toronto’da prömiyerini yapan son filmi. Filmin kahramanı 
Connor, annesinin son evredeki hastalığın kabullenmekte zorlanan küçük bir oğlan. Sert mizaçlı 
anneannesi ve uzaktaki babası arasında kalan Connor’ı tam sıkıştığını hissettiğinde bir gece 
devasa bir ağaç şeklindeki bir canavar ziyaret eder. Göz alıcı animasyon bölümleriyle ve Sigourney 
Weaver’ınn anneanne rolündeki olağanüstü performansıyla dikkat çeken Canavarın Çağrısı, büyüme 
sancılarıyla çocukluk sırlarını dokunaklı, sıcak ve sürükleyici bir tarzla işliyor.

 ▪ A Monster Calls is the latest feature from J.A. Bayona, who is better known for The Orphanage 
and The Impossible. The film follows Connor, a young boy who is trying to deal with the fact that 
his mother’s disease is terminal. Caught between his strict grandmother and outsider father, 
Connor has nowhere to turn to. One stormy night, Connor is visited by an enormous, tree-
shaped monster. A moving, warm, and engaging film with spectacular animation sequences,  
A Monster Calls tells a heartrending story of growing up and the mysteries of childhood.

NC 8 Ct. Sa. 11.00 / A 10 Pt. Mo. 19.00 / R 12 Ça. We. 13.30 / B 15 Ct. Sa. 19.00

KORKUNUN GÖLGESİ
UNDER THE SHADOW

Yönetmen Director: babak anvarı
Oyuncular Cast: narges rashıdı, avın 
manshadı, bobby naderı, ray haratıan, 
arash marandı
İngiltere, Ürdün, Katar UK, Jordan, Qatar  
2016 / DCP / Renkli Colour / 84’
Farsça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Persian; 
English & Turkish s.t. 
 
 
 

2016 neuchatel fantastıc En İyi Film Best Film ▪ 2016 fantaspoa En İyi Kadın Oyuncu Best 
Actress (N. Rashidi)

 ▪ Sundance’teki prömiyerinin ardından IndieWire tarafından “Yılın ilk müthiş korku filmi” olarak 
tanımlanan Korkunun Gölgesi İran-Irak savaşı sırasında Tahran’da geçiyor. Filmin başkarakteri 
Shideh, kocası zorunlu görev için başka bir şehre gönderildiğinde, devam eden bombardımanların 
yol açtığı tehlikeye rağmen kızıyla beraber evlerinde kalmakta ısrar eder. Fakat insanların birer birer 
terk ettikleri apartmanda yalnız kalan anneyle kızı sadece savaş uçakları değil, bir hayalet de tehdit 
etmeye başlar. Gerçek ve fanteziyi ustalıkla harmanlayan bu yaratıcı korku filmi, eleştirmenlerce 
The Babadook ya da Karanlık Sular gibi popüler korku klasikleriyle karşılaştırılıyor.

 ▪ Praised as “the first great horror film of the year” by IndieWire following its premiere at 
Sundance, Under the Shadow is set in Teheran during the Iran-Iraq war. The protagonist, Shideh 
is a young mother who insists in staying at home with her daughter after her husband leaves the 
city for a compulsory mission, despite the hazard of the ensuing bombardment. However, as the 
tenants of the apartment building leave one by one, the mother and daughter will be exposed 
not only to the war planes, but to an enraged spirit as well. Merging reality and fantasy, this 
inventive film is already being compared to other contemporary horror classics such as  
The Babadook and Dark Water.

B 13 Pe. Th. 13.30 / R 14 Cu. Fr. 21.30 / A 15 Ct. Sa. 16.00

AMERICAN HONEY

Yönetmen Director: andrea arnold
Oyuncular Cast: shıa labeouf, sasha lane, 
rıley keough, arıelle holmes, crystal ıce, 
veronıca ezell, chad cox
ABD, İngiltere USA, UK / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 162’
İngilizce; Türkçe altyazılı İngilizce; Turkish s.t. 
 
 
 
 

2016 cannes Jüri Ödülü Jury Prize

 ▪ Fransız Première dergisinin “Z Kuşağı için Easy Rider” olarak tanımladığı, Cannes’da çoğu 
eleştirmeni kendine hayran bırakan yeni Andrea Arnold harikası American Honey, günümüz 
Amerikan gençliğini en iyi anlatan filmlerden birisi. Aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını 
ani bir kararla geride bırakan 18 yaşındaki Star’ın, dergi aboneliği satan bir gruba eklenerek çıktığı 
uzun yolculuğu konu alan film; şahane bir soundtrack, müthiş bir görüntü yönetimi ve perdeden 
taşan inanılmaz bir enerjiyle soluksuz izleniyor. Filmin başrolünde, amatör oyuncu Sasha Lane 
parlarken, âşık olduğu Jake rolünde Shia LaBeouf da kariyerinin en iyi performansını sergiliyor.

 ▪ Defined by the French magazine Première as “Easy Rider for the Z-generation,” American 
Honey is already regarded as a film which best depicts today’s youth. The latest Andrea Arnold 
wonder follows Star, an 18-year-old young woman who suddenly decides to leave behind her 
life of familial abuse and poverty to go on a trip accompanying a group of youngsters selling 
magazine subscriptions. A delectable soundtrack, an astounding cinematography, and an energy 
outflowing from the screen create a superb viewing experience only to be bejewelled by the 
wonderful performances of Sasha Lane as Star and Shia LaBeouf as her love interest Jake.

A 13 Pe. Th. 21.30 / B 14 Cu. Fr. 16.00 / NC 15 Ct. Sa. 16.00 / R 16 Pz. Su. 21.30
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HİZMETÇİ
AH-GA-SSI / THE HANDMAIDEN

Yönetmen Director: park chan-wook
Oyuncular Cast: kım mın-hee, kım tae-rı,  
ha jung-woo, cho jın-woong, kım hae-sook, 
moon so-rı
Güney Kore South Korea / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 145’
Korece, Japonca; Türkçe altyazılı Korean, 
Japanese; Turkish s.t. 
 
 
 

2016 cannes Vulcain En İyi Sanat Yönetimi Best Art Direction

 ▪ Güney Kore’nin yıldız yönetmeni Park Chan-wook, Hizmetçi’de şehvet, entrika ve cinsel gerilimle 
örülü göz alıcı bir öykü sunuyor. Cannes Film Festivali’nde yarışan, Chan-wook’un çektiği bu 
dönem filmi, 1930’larda Japon işgali altındaki Kore’de geçiyor. Sarah Waters’ın The Fingersmith adlı 
romanından uyarlanan film, zengin genç bir Japon kadın, onu kandırıp zenginliğini ele geçirmeye 
çalışan Koreli bir adam ve adamın tuttuğu Koreli hizmetçi arasındaki entrika etrafında dönüyor. 
Hizmetçi’nin kusursuz senaryosu, Chan-wook’un yarattığı dünyanın parlak stili ve dahice bir 
yönetmenlikle, izleyiciyi çok katmanlı bir gerilime davet ederken, olay örgüsü gereği an be an 
değişen performansların kalitesi de seyirciyi kendine hayran bırakıyor.

 ▪ South Korea’s star director Park Chan-wook presents a magnificent tale of lust, schemes and 
sexual tension. Competing for the Palm d’or at the Cannes Film Festival, Park Chan-wook’s first 
period film is set in 1930s in Korea under Japanese occupation. Adapted from Sarah Waters’ 
novel The Fingersmith, the film revolves around the intricate web of machinations built by a 
young and wealthy Japanese woman, a Korean man scheming to take hold of her wealth, and 
the Korean handmaiden who he hires. The flawless screenplay, which proceeds like clockwork, 
combined with Chan-wook’s dazzling stylishness and fluent direction invites the audience to 
a multi-layered suspense while the actors’ performances adapt to the twists and turns of the plot.

NC 7 Cu. Fr. 21.30 / A 9 Pz. Su. 13.30 / R 10 Pt. Mo. 16.00 / B 12 Ça. We. 21.30

DESIERTO

Yönetmen Director: jonás cuarón
Oyuncular Cast: gael garcía bernal, jeffrey 
dean morgan, alondra hıdalgo
Meksika, Fransa Mexico, France / 2015 / DCP 
Renkli Colour / 94’
İspanyolca, İngilizce; Türkçe altyazılı Spanish, 
English; Turkish s.t. 
 
 
 
 

2015 toronto FIPRESCI Ödülü Prize

 ▪ Tamamı açık alanda geçen ama inanılmaz klostrofobik bir gerilim! Alfonso Cuarón’un oğlu 
Jonás Cuarón, Yerçekimi’nin senaryosunu babasıyla birlikte yazınca sinema dünyasında dikkat 
çekmişti. Desierto ise Cuarón’un umut veren genç bir yönetmen olarak selamlanmasını sağladı. 
Çölü aşarak gizlice Amerika’ya giriş yapmaya çalışan bir grup Meksikalı mültecinin başında sıcak, 
vahşi hayvanlar ve Amerikan polisinden daha büyük bir bela vardır: Beyaz bir Amerikalı elinde 
tüfekle çölü aşacak mültecileri beklemekte ve onları birer birer avlamaktadır. Alfonso Cuarón’un 
yapımcılığını üstlendiği filmin müziklerini Fransız elektronik müzik yıldızı Woodkid yapmış.

 ▪ A very claustrophobic thriller set entirely in the outdoors… Alfonso Cuarón’s son Jonás Cuarón 
had grabbed international attention when he co-wrote with his father the screenplay of Gravity, 
but Desierto consolidated his success as an emerging director. A group of refuges from Mexico 
trying to illegally sneak into the USA by crossing the desert have several perils in their way–the 
relentless heat, feral animals and the US security forces. However, even more threatening is an 
armed white American man, hunting down refugees. Also produced by Alfonso Cuarón, the 
soundtrack of this thriller was composed by French electronic music star Woodkid.

NC 8 Ct. Sa. 13.30 / R 13 Pe. Th. 16.00 / A 16 Pz. Su. 19.00

TATLI RÜYALAR
FAI BEI SOGNI / SWEET DREAMS

Yönetmen Director: marco bellocchıo
Oyuncular Cast: valerıo mastandrea, 
bérénıce bejo, guıdo caprıno, nıcolò 
cabras, emmanuelle devos
İtalya, Fransa Italy, France / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 134’
İtalyanca; İngilizce ve Türkçe altyazılı Italian; 
English & Turkish s.t. 
 
 
 

 ▪ 1969, Torino... Massimo, çok sevdiği annesiyle evde, dönemin moda şarkılarıyla dans eden, 
televizyonda Raffaella Carra şovları seyreden dokuz yaşında bir çocuk... Annesinin ani ölümüyle 
Massimo’nun çocukluğu da paramparça olur. Gençliğinde, önce spor muhabirliği, sonra 
Saraybosna’da savaş muhabirliği yapar. Yıllar sonra tekrar Torino’ya döndüğünde artık köşe 
yazarı olmuştur. Annesinden nefret eden bir okuyucunun yazdığı mektuba duygulu bir cevap 
verip herkesin gözbebeği olduktan sonra aniden bir dizi panik atak geçirmeye başlar. Artık 
travmatik geçmişiyle yüzleşmenin ve yaralarını sarmanın zamanı gelmiştir. İtalyan usta Bellocchio, 
Cannes’da prömiyerini yapan yeni filminde her zamanki gibi cüretkâr ve yaralayıcı.

 ▪ Torino, 1969… Nine-year-old Massimo dances at home with his mother, watching shows of 
Raffaella Carra on TV… When his mother suddenly dies, Massimo’s childhood is shattered. 
In his youth, he first takes up sports writing, and later war correspondence in Sarajevo. When 
he finally returns to Torino, he has become a columnist in the paper. He becomes a beloved 
public figure, but simultaneously suffers a series of panic attacks. It is now time to confront his 
traumatic past, and tend to the wounds in his soul. Great Italian master Bellocchio is once more 
daring and cutting in his latest film which premiered at Cannes.

NC 11 Sa. Tu. 21.30 / A 12 Ça. We. 19.00 / R 13 Pe. Th. 11.00

NOCTURAMA/PARİS YANIYOR
NOCTURAMA 

Yönetmen Director: bertrand bonello
Oyuncular Cast: fınnegan oldfıeld, vıncent 
rottıers, hamza mezıanı, manal ıssa, martın 
petıt-guyot, jamıl mccraven
Fransa, Almanya, Belçika France, Germany, 
Belgium / 2016 / DCP / Renkli Colour / 130’
Fransızca; İngilizce ve Türkçe altyazılı French; 
English & Turkish s.t. 
 
 
 

 ▪ Paris’te herhangi bir sabah... Farklı geçmişlere sahip bir grup genç, metro hatları ve caddeler 
arasında neredeyse rastgele bir gezintiye çıkarlar. Bir süre sonra bir planları varmış gibi görünür. 
Yolculuğa başladıkları noktada tekrar bir araya gelirler. Gece başlarken Paris yangın yerine 
dönecektir. Bertrand Bonello, ilk gösterimi San Sebastian Film Festivali’nde yapılan yeni filminde 
terörizm gibi oldukça bıçak sırtı bir meseleye el atarken görmeye alışık olmadığımız türden 
bir Paris portresi çiziyor. Tavizsiz gerçekçi yaklaşımıyla dikkat çeken Nocturama - Paris Yanıyor, 
izleyeni her saniye diken üstünde tutan, zamanlamasıyla ses getirecek bir film.

 ▪ An ordinary morning in Paris... A fistful of adolescents, from different backgrounds... 
Individually, they begin a strange dance through the labyrinth of the metro and the streets of the 
capital. They seem to be following a plan. Their gestures are precise, almost dangerous. They 
come together in the same place, a department store, at closing time. Paris erupts. The night 
begins... Bertrand Bonello’s latest film which premiered at San Sebastian Film Festival paints 
a very extraordinary Parisian panorama while tackles the very delicate subject of terrorism. 
Employing a strictly realist approach, Nocturama keeps its audience on the edge of suspense.

A 12 Ça. We. 13.30 / B 13 Pe. Th. 21.30 / NC 16 Pz. Su. 16.00
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ÇATIŞMA
ESHTEBAK / CLASH

Yönetmen Director: mohamed dıab
Oyuncular Cast: nelly karım, hany adel, tarek 
abdel azız, maı el ghaıty, mohaem el sebaey, 
ahmed malek
Mısır, Fransa Egypt, France / 2016 / DCP  
Renkli Colour / 97’
Arapça; İngilizce ve Türkçe altyazılı Arabic; 
English & Turkish s.t. 
 
 
 

 ▪ Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünün açılış filmi olarak seçilen ve Mısır’ın Oscar adayı 
olan Çatışma, 2013 Mısır Askerî Darbesi sırasında geçen bir hikâye anlatıyor. Tamamı bir 
polis kamyoneti içinde geçen film, çatışma halindeki iki ayrı gruptan, Mursi yanlıları ve ordu 
destekçilerinden gözaltına alınan insanların aynı yerde kapalı kalması fikrinden yola çıkıyor. 
Çatışmalar nedeniyle kamyonette mahsur kalan gözaltındaki insanlar için koşullar zorlaşırken, 
gruplar arasındaki gerilimin kontrol edilmesi de güçleşiyor. Genç yönetmen Mohamed Diab, 
tamamı kapalı bir mekânda geçen, her yönüyle zorlu bu projenin altından başarıyla kalkarken, 
karakterlerini yargılamaktan da kaçınıyor ve hümanist bir mesaj veriyor.

 ▪ Selected as the opening film of the Un certain regard sidebar of the Cannes Film Festival, 
and selected as Egypt’s Oscar nominee, Clash tells a story set during the 2013 military coup of 
Egypt. Set entirely in a police van, the film takes off from the idea that individuals belonging 
to two opposing groups—Mursi supporters and military backers—are taken under custody in 
the same tight place. As the clashes outside intensify, the people inside the van are caught in 
an increasingly severe situation and the tension between the groups steps up. Young director 
Mohamed Diab successfully overcomes all kinds of challenges posed by the demanding project 
entirely set in a single enclosed space, he refrains from judging his characters and gives a 
humanistic message while keeping his distance equal to all parties.

R 8 Ct. Sa. 19.00 / NC 9 Pz. Su. 13.30 / B 10 Pt. Mo. 16.00 / A 12 Ça. We. 11.00

ALT TARAFI DÜNYANIN SONU
JUSTE LA FIN DU MONDE / IT’S ONLY THE END OF THE WORLD

Yönetmen Director: xavıer dolan
Oyuncular Cast: gaspard ullıel, nathalıe 
baye, léa seydoux, vıncent cassel, marıon 
cotıllard
Kanada, Fransa Canada, France / 2016 / DCP 
Renkli Colour / 97’
Fransızca; Türkçe altyazılı French; Turkish s.t. 
 
 
 
 

2016 cannes Büyük Ödül, Ekümenik Jüri Ödülü Grand Prix, Prize of the Ecumenical Jury

 ▪ Harika çocuk Xavier Dolan’ın yine Cannes ödüllü son filmi, Nathalie Baye ve Marion Cotillard 
başta olmak üzere, Fransız sinemasının güçlü isimlerini oyuncu kadrosunda bir araya getiriyor. 
Alt Tarafı Dünyanın Sonu, ailesinden uzaklaşmış, 30’larının ortasında bir yazarın sorunlu 
ailesiyle yüzleşmesini konu alıyor. Fransız yazar Jean-Luc Lagarce’ın 1990 tarihli aynı adlı tiyatro 
oyunundan uyarlanan filmin anti-kahramanı Louis, uzun yıllardır görüşmediği ailesini ziyarete 
gider. Amacı, onlara ölümcül bir hastalığını olduğunu söyleyip veda etmektir. Dolan’ın en olgun 
filmi olarak karşılanan Alt Tarafı Dünyanın Sonu, akıllardan çıkmayacak, güçlü bir melodram.

 ▪ Wonder child Xavier Dolan’s latest Cannes-awarded film brings together a brilliant cast 
including some of the most celebrated actors of French cinema. Adapted from French writer 
Jean-Luc Lagarce’s 1990 stage play, It’s Only the End of the World follows a 30-something man 
confronting his troubled family. An estranged writer, Louis visits his family after a long hiatus 
only to tell them about his terminal disease and say goodbye. Lauded as Dolan’s most mature 
film to date, It’s Only the End of the World is a powerful melodrama that will leave a deep 
impression.

R 7 Cu. Fr. 19.00 / NC 8 Ct. Sa. 19.00 / A 9 Pz. Su. 21.30 / B 12 Ça. We. 11.00

MEÇHUL KIZ
LA FILLE INCONNUE / THE UNKNOWN GIRL

Yönetmenler Directors: jean-pıerre dardenne & 
luc dardenne
Oyuncular Cast: adèle haenel, olıvıer 
bonnaud, jeremıe rennıer, louka mınnella, 
chrıstelle cornıl
Belçika, Fransa Belgium, France / 2016 / DCP 
Renkli Colour / 113’
Fransızca; Türkçe altyazılı French; Turkish s.t. 
 
 
 

 ▪ Avrupa sinemasının iki Altın Palmiye ödüllü usta yönetmenleri Jean-Pierre ve Luc Dardenne, 
onuncu filmleri Meçhul Kız’da vicdanın ve suçluluk duygusunun peşinden gidiyor. Cannes Film 
Festivali’nde yarışan filmin ana karakteri doktor Jenny, kliniğe mesai saatlerinden sonra gelen 
bir kadına kapıyı açmaz. Kadının o gece öldüğünü ve kimliğinin bilinmediğini öğrenince derin 
bir suçluluk hissine kapılan Jenny kendini kadının kim olduğunu ortaya çıkarmaya ve hikâyesini 
öğrenmeye adar. Dardenne Kardeşler, gerçekçilikten güç alan sinema dilleriyle bir kez daha 
bireyden yola çıkıp toplumun derinliklerine iniyor. Jenny’yi canlandıran Avrupa sinemasının 
yükselen yıldızlarından Adèle Haenel sade ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

 ▪ Double Palm d’or winning director duo Jean-Pierre and Luc Dardenne pursue 
conscientiousness and the sense of guilt in their tenth feature which competed at Cannes. The 
protagonist Jenny is a doctor who ignores the after-hours visitor at her door. When Jenny learns 
that her visitor that night was a young woman who died shortly after ringing her doorbell, she 
attempts to discover her identity and unearth the mystery over her story. Empowered by the 
realistic sense that permeates their cinematic language, the Dardenne Brothers once more take 
off from the individual to delve into the society. 

R 10 Pt. Mo. 11.00 / NC 11 Sa. Tu. 19.00 / B 12 Ça. We. 13.30 / A 13 Pe. Th. 19.00

THREE GENERATIONS

Yönetmen Director: gaby dellal
Oyuncular Cast: naomı watts, elle fannıng, 
susan sarandon, tate donovan, lında 
emond, sam trammell, marıa dızzıa
ABD USA / 2015 / DCP / Renkli Colour / 87’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ Bir aile, üç nesil ve hayatının en önemli kararını alan bir genç kız… Başrolünde her biri 
olağanüstü performansıyla göz dolduran üç usta oyuncu: Lezbiyen büyükanne rolünde Susan 
Sarandon, kızı rolünde Naomi Watts ve 17 yaşındaki torunu Ray’i canlandıran Elle Fanning. 
Birlikte, aynı evde oturan üç nesil, Ray’in cinsiyet geçiş sürecine atılmasıyla zor günler 
geçirmeye başlar. Hitap şekillerinden okul değiştirmeye, umumi tuvaletlerden ailenin kurulu 
anaerkil düzenine, birçok sorun ortaya çıkar. Trans sorunlarına eğilen ender yapımlardan Three 
Generations, klişeler ve duygu sömürüsünden uzak, gücünü şahane performanslarından alan 
samimi ve eğlenceli bir film.

 ▪ One family, three generations, and a young girl who has taken the most crucial decision of 
her life… Three master actresses who have amazed all with their performances: Susan Sarandon 
as the lesbian grandmother, Naomi Watts as her daughter, and Elle Fanning, as her 17-year-old 
granddaughter Ray. The three generations living together will go through difficult times as 
Ray decides to proceed with her gender reassignment process. Among many problems they 
will encounter are gender pronouns, change of schools, public bathrooms, and the family’s 
matriarchal structure. As one of the few films that address trans issues, Three Generations is a 
warm and entertaining film empowered from superb performances and lack of clichés.

B 8 Ct. Sa. 11.00 / R 11 Sa. Tu. 16.00 / NC 15 Ct. Sa. 21.30



10 11

MASUMLAR
LES INNOCENTES / THE INNOCENTS

Yönetmen Director: anne fontaıne
Oyuncular Cast: lou de laâge, agata buzek, 
agata kulesza, vıncent macaıgne, joanna 
kulıg, katarzyna dabrowska, pascal elso, 
anna prochnıak
Fransa, Polonya France, Poland / 2016 / DCP 
Renkli Colour / 115’
Fransızca, Lehçe, Rusça; Türkçe altyazılı French, 
Polish, Russian; Turkish s.t. 
 
 

 ▪ 1945 yılının Aralık ayında Polonya... Toplama kampından kurtulanlar ve yaralı askerlere yerel 
tıbbi destek yetersiz kalınca Kızılhaç, bölgede birçok doktor görevlendirir. Bu doktorlardan Fransız 
Mathilde, bir çağrı üzerine gittiği manastırda hamile bir kadının doğum yapmasına yardımcı olur. 
Fakat manastırda Rus askerlerin tecavüzüne uğrayarak hamile kalmış başka rahibeler de vardır 
ve başrahibeye göre bu durum mutlaka bir sır olarak kalmalıdır. En son 2015’te Aşkın Dili filmini 
izlediğimiz deneyimli yönetmen Anne Fontaine’in çektiği, inanç ile dünyevi gerçekler arasındaki 
çatışma hakkındaki bu çarpıcı dram, gerçek olaylardan esinleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda 
Ida’daki teyze rolüyle pek çok ödül kazanan Agata Kulesza da yer almakta.

 ▪ Poland, December 1945... Requirement for medical care for concentration camp survivors and 
wounded soldiers is so overwhelming that the Red Cross sends a swarm of doctors to the region. 
Mathilde who comes from France is one of these doctors. She is called to a nearby monastery 
urgently, where she tends to a woman delivering a baby. However, there are many other nuns 
at the monastery, pregnant after being raped by Russian soldiers, and the Mother Superior is 
insistent that this situation is kept a secret. This powerful drama that examines the conflict 
between conviction and worldly reality is directed by Anne Fontaine whose Gemma Bovery was 
screened at Istanbul Film Festival. The cast includes Agata Kulesza who played the aunt in Ida.

B 11 Sa. Tu. 19.00 / NC 13 Pe. Th. 13.30 / R 14 Cu. Fr. 16.00

FLORENCE
FLORENCE FOSTER JENKINS

Yönetmen Director: stephen frears
Oyuncular Cast: meryl streep, hugh grant, 
sımon helberg, rebecca ferguson, nına 
arıanda, stanley townsend, alan corduner
İngiltere UK / 2016 / DCP / Renkli Colour / 110’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ Florence Foster Jenkins, New York’lu, zengin bir kadın... Büyük bir hayali var; bir opera 
şarkıcısı olmak. Piyasada ses getirmek için belki de maddi olarak her şeye sahip, tek bir şey 
hariç: Florence’ın sesi çok kötü ve bunu pek de dert etmiyor. Stephen Frears yeni filminde 
performansıyla daha şimdiden Oscar’a göz diken Meryl Streep’e dünya tarihinin en kötü opera 
sanatçısını emanet ediyor ve oldukça eğlenceli bir biyografi filmiyle karşımıza çıkıyor. Florence, 
hayallerine ulaşmak isteyen ancak bunun için gerekli yeteneklere sahip olmayan güçlü bir kadının 
trajikomik hikâyesi...

 ▪ Florence Foster Jenkins is a very rich woman from New York who has very big dreams: she 
aspires to become an opera singer. She perhaps possesses all the means to breakthrough, except 
one: Florence can’t sing, and she doesn’t mind. In his newest title Stephen Frears hands the 
role of the worst opera singer in history to Oscar contender Meryl Streep and concocts a very 
entertaining biopic.Florence Foster Jenkins tells the tragicomic story of a powerful woman who 
pursues her dreams but fails at the shortcomings of her skills.

A 9 Pz. Su. 16.00 / NC 12 Ça. We. 21.30 / R 13 Pe. Th. 13.30 / B 15 Ct. Sa. 11.00

MA LOUTE
SLACK BAY

Yönetmen Director: bruno dumont
Oyuncular Cast: fabrıce luchını, julıette 
bınoche, valerıe brunı tedeschı, jean luc 
vıncent, raph, brandon lavıevılle
Fransa, Almanya France, Germany / 2016  
DCP / Renkli Colour / 122’
Fransızca; Türkçe altyazılı French; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ 1910, Fransa’nın kuzeyinde bir sahil kasabası... Geçim için midye toplayan, çamurlar içinde 
yaşayan fakir bir aile… Her halleri abartılı, zengin diğer aile… Ve bu bölgede kaybolan insanları 
araştıran Laurel ile Hardy benzeri iki dedektif... Son dönemde komedide yeni bir soluk bulan 
Fransız sinemasının en başarılı yönetmenlerinden Bruno Dumont, Cannes Film Festivali’nde 
yarışan yeni filmi Ma Loute’u bu üçayak üzerine kuruyor. Fransa’nın en parlak oyuncularının da 
katkısıyla yakaladığı absürd mizah ve fiziksel komediyle Dumont bir yandan sınıf çatışmasına 
odaklanırken, bir yandan da yarattığı özgün görsellikle zihinlere kazınacak bir dünya yaratıyor.

 ▪ 1910, a coastal town in northern France. A mud-clad, poor family harvesting mussels... 
Their rivals, a monstrously extravagant rich family... And two detectives reminiscent of Laurel 
and Hardy investigating into several disappearances in the region... A prominent director of 
French cinema which seems to have found a comedic outlet in recent years, Bruno Dumont 
constructs his Cannes-debuting film Slack Bay on this structure. While a brilliant cast with some 
of France’s most celebrated actors contribute to the absurdist humour and slapstick, Dumont 
focuses on a clash of classes and a visually memorable world.

B 8 Ct. Sa. 21.30 / R 9 Pz. Su. 13.30 / NC 11 Sa. Tu. 16.00 / A 14 Cu. Fr. 11.00

SATICI
FORUSHANDE / THE SALESMAN

Yönetmen Director: asghar farhadı
Oyuncular Cast: shahab hosseını, 
taraneh alıdoostı, babak karımı, farıd 
sajjadıhosseını, mına sadatı
İran, Fransa Iran, France / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 125’
Farsça; Türkçe altyazılı Persian; Turkish s.t. 
 
 
 
 

2016 cannes En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu Best Screenplay, Best Actor (S. Hosseini)

 ▪ Oscar’lı Bir Ayrılık’ın yönetmeni Asghar Farhadi, Fransa’da çektiği Geçmiş’in ardından sarsıcı 
bir dramla yeniden ülkesine dönüyor. İran’da günümüzde geçen filmde Arthur Miller’ın Satıcının 
Ölümü oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, yeni bir eve taşınır. Rana, burada 
saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana’nın aksine intikam alma yolunu 
seçer. Farhadi’nin izleyiciyi girdap gibi içine çeken ve mükemmel işleyen senaryosu ve oyuncu 
kadrosunun kusursuz performansları, filme Cannes’da iki ödül ve bol övgü kazandırdı. İran 
sinemasının güçlü soluğu Ashgar Farhadi, ahlaki açılımları ve İran toplumuna getirdiği derin 
çözümlemelerle bir kez daha insan davranışlarının dehlizlerine iniyor.

 ▪ Oscar-winning director of A Separation, Asghar Farhadi returns to his home country following 
The Past which he had shot in France. The Salesman is set in Iran in the present, and follows 
an actor couple, Rana and Emad, staging Arthur Miller’s Death of A Salesman. When Rana 
is attacked at the apartment they just moved into, Emad decides to avenge the assault while 
Rana prefers to quietly cope with her traumatic experience. A powerful figure of contemporary 
Iranian cinema, Asghar Farhadi once more delves into the depths of human behaviour with 
moral expansions and critical analyses of the Iranian society.

R 15 Ct. Sa. 19.00 / A 16 Pz. Su. 21.30
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THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – TURNE YILLARI
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE TOURING YEARS

Yönetmen Director: ron howard
Katılanlar With: paul mccartney, rıngo starr, 
john lennon, george harrıson
İngiltere, ABD UK, USA / 2016 / DCP / Renkli 
ve Siyah-Beyaz Colour and B&W / 130’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ Bu benzersiz müzik belgeseli, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik fenomeni The 
Beatles’ın uluslararası ünlerine kavuştukları ilk yıllarına odaklanıyor. Grubun 1962 ile 1966 yılları 
arasında çıktıkları ve bütün dünyanın istisnasız kalbini kazanan tam 1000 günlük dünya turnesini 
arşiv görüntüleri, söyleşiler, hayranlardan ve grup üyelerinden elde edilen kayıtlarla ele alan 
belgesel, The Beatles mucizesinin sırrını çözmeye çalışıyor. Ortaya çıkan ise, dünya Beatlemania 
çılgınlığına tutulmuşken müziklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan dört dostun hikâyesi… 
Belgeselin ardından, grubun 1966 Brooklyn Shea Stadyumu konserinin HD dijital olarak elden 
geçirilen 30 dakikalık kaydı gösterilecek.

 ▪ This unequalled music documentary focuses on the first years of the biggest musical 
phenomena of the world, The Beatles, during which they attained worldwide fame. The 
documentary tackles the 1000-day world tour of The Beatles that took place between 1962 and 
1966 and covered 15 different countries with archive footage, interviews, and records provided 
from fans and the group members. And the outcome is the story of four good friends who try 
to make music the best way they can while the world is in the grips of “Beatlemania”. Following 
the documentary, the 30-minute digitally re-mastered recording of the Beatles’ 1966 Brooklyn 
Shea Concert will be shown as part of the screening.

A 10 Pt. Mo. 11.00 / R 11 Sa. Tu. 21.30 / B 14 Cu. Fr. 19.00 / NC 16 Pz. Su. 13.30

PATERSON

Yönetmen Director: jım jarmusch
Oyuncular Cast: adam drıver, golshıfteh 
farahanı, chasten harmon, barry shabaka 
henley, wıllıam jackson harper, rızwan 
manjı
ABD USA / 2016 / DCP / Renkli Colour / 113’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Jarmusch, izleyiciye çok sevdirdiği vampirlerden yeniden insanlara dönüyor, hem de ilk bakışta 
en sıradan olanlarına. Adı Paterson, New Jersey’de ne tesadüftür ki Paterson’da yaşıyor. Kullandığı 
otobüsün numarası 23; evet, kendisi de otobüs şoförü. Dinlemesini çok iyi bilir, fazla konuşmayı 
sevmez ama yazmak onun tutkusudur. Bir otobüs şoförü olmanın en iyi taraflarından birisi belki 
de budur; Paterson kendisiyle sık sık baş başa kalıp hep yanında tuttuğu not defterine şiirler 
yazar. Jarmusch, “şiirsel” sinemasını Paterson’da şiirin kendisiyle harmanlıyor ve izleyen herkesin 
tanışmaya bayılacağı bir karakter çıkarıyor karşımıza.

 ▪ Following his beloved vampires, Jarmusch returns to humans, and seemingly the most 
ordinary ones… His name is Paterson, and serendipity dictates that he lives in Paterson, New 
Jersey. He drives bus number 23—yes, he is a bus driver. He is a good listener, not much of 
a talker, but writing is his passion. Perhaps this is the best thing about being a bus driver: 
Paterson is often able to keep to himself and scribble poems in his pocketbook. Jarmusch 
mingles actual poetry with his “poetic” cinema and creates a character with whom everyone 
would be willing to meet.

NC 12 Ça. We. 13.30 / R 13 Pe. Th. 19.00 / A 15 Ct. Sa. 21.30 / B 16 Pz. Su. 11.00

AŞK MEKTUPLARI
MAL DE PIERRES / FROM THE LAND OF THE MOON

Yönetmen Director: nıcole garcıa
Oyuncular Cast: marıon cotıllard, louıs 
garrel, alex brendemühl, brıgıtte roüan, 
vıctoıre du boıs
Fransa, Belçika France, Belgium / 2016 / DCP 
Renkli Colour / 116’
Fransızca; Türkçe altyazılı French; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrası, Avrupa yara bere içinde... Gabrielle, ailesinin baskılarını 
kıramamış ve İspanyol bir çiftçi olan Jose’yle evlenmiştir. Jose ona karşı dürüsttür ve âşıktır, 
ancak Gabrielle kendini bir mahkûm gibi hissederken, bu adanmışlığa hiçbir zaman karşılık 
veremeyeceğinin farkındadır. Bir gün bütün tutkularını ona yeniden hatırlatacak olan Andre ile 
tanışır. Beraber kaçmak için sözleşirler, ancak onları çevreleyen dünyanın buna izin vermeye niyeti 
yoktur. Nicole Garcia’nın Milena Agus’un romanından uyarladığı Aşk Mektupları, prömiyerini 
yaptığı Cannes’da adından Marion Cotillard’ın sağlam performansıyla söz ettirmişti.

 ▪ In the wake of World War II, Europe is in shambles… Unable to break her family’s coercion, 
Gabrielle is married off to Jose, a Spanish farmer. Jose is kind, honest, and in love, but this is 
not sufficient for Gabrielle, who realises that she will never be able to reciprocate his love and 
affection while she feels like a prisoner. One day, she meets Andre, who makes her recall all her 
quenched passions. Adapted from Milena Agus’ novel, From the Land of the Moon premiered at 
Cannes where Marion Cotillard’s strong performance was lauded.

R 8 Ct. Sa. 16.00 / B 9 Pz. Su. 21.30 / A 11 Sa. Tu. 11.00 / NC 15 Ct. Sa. 19.00

DİMDİK AYAKTA
RESTER VERTICAL / STAYING VERTICAL

Yönetmen Director: alaın guıraudıe
Oyuncular Cast: damıen bonnard, ındıa haır, 
raphaël thıéry, chrıstıan bouıllette, basıle 
meılleurat, laure calamy
Fransa France / 2016 / DCP / Renkli Colour / 100’
Fransızca; Türkçe altyazılı French; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ İki yıl önce İstanbul Film Festivali’nde izlediğimiz Göldeki Yabancı ile övgü ve ödüllere boğulan 
Alain Guiraudie, Cannes’da Altın Palmiye için yarışan yeni filminde de benzer şekilde gizemli bir 
öykü anlatıyor. Yazar tıkanıklığından muzdarip senarist Léo, taşrada dolanırken bir genç adama 
rastlar. Sinema dünyasından olduğunu söyleyerek ona yaklaşmaya çalışır ama reddedilir. Ardından 
çobanlık yapan bir kadınla tanışan Léo, geceyi bu kadınla geçirir. Çok geçmeden kendilerini bir 
ilişki içerisinde bulurlar ve bir bebekleri olur. Fakat bastırılmış cinsellik ve tutkular, bu pastoral 
tabloyu vahşi bir kâbusa dönüştürür. Cinsiyet rolleriyle hınzırca oynayan bu film, anne olmak 
isteyen erkekler üzerine çılgın bir masal olarak da nitelendirilebilir.

 ▪ Praised internationally with A Stranger at the Lake which we saw at the Istanbul Film Festival 
two years ago, director Alain Giraudie tells a similar tale of mystery in his latest film which vied 
for the Palm d’or at Cannes. Suffering a writer’s block, screenwriter Léo runs into a young man 
while wandering in the countryside. Although he says that he’s in the film industry, he is turned 
down. Following this encounter, Léo comes across a shepherding woman, with whom he spends 
the night. Shortly, they develop a relationship, and have a baby. However, repressed sexual 
desires and passion will turn this pastoral abode into a feral nightmare. Wickedly playing with 
the notions of gender, Staying Vertical might be described as a crazy fairy tale on men who want 
to experience motherhood.

NC 10 Pt. Mo. 21.30 / B 11 Sa. Tu. 16.00 / A 13 Pe. Th. 13.30 / R 16 Pz. Su. 11.00
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AĞ
GEU-MUL / THE NET

Yönetmen Director: kım kı-duk
Oyuncular Cast: ryoo seung-bum, lee won-
geun, kım young-mın, choı gwı-hwa, jo 
jae-ryong
Güney Kore South Korea / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 114’
Korece; Türkçe altyazılı Korean; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Kore sinemasının üretken ve yaratıcı isimlerinden Kim Ki-duk, Ağ’da Kuzey Koreli sıradan bir 
balıkçının içine düştüğü siyasal ve insani zorlukları odağına alıyor. Teknesinin motoru bozulunca 
kendisini Güney Kore’de bulan balıkçı, casus sanılarak gözaltına alınır. Sert geçen sorgu ve ikna 
sürecinin ardından Kuzey Kore’ye iade edilen balıkçı, burada da zorluklarla karşılaşır ve iki ideoloji 
arasında kapana kısılır. Ağırlıklı olarak bireylerle ilgilenen filmleriyle tanınan Kim Ki-duk, Venedik 
Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Ağ’da en siyasal filmlerinden birine imza atıyor. Ağ, 
doğulan coğrafyadan bağımsız, insanın ideolojiler karşısındaki gerçek değerin sorgulayarak bu 
özel örnek üzerinden dünyanın birçok yerinde yaşanan bir dramı yakalıyor.

 ▪ One of the most prolific and inventive directors of Korean cinema, Kim Ki-duk this time 
follows a North Korean fisherman who falls into a political and humanistic quagmire. An 
ordinary fisherman drifts across the sea when the engine of his boat fails only to find himself 
in South Korean waters. He is suspected to be a North Korean spy, harshly interrogated and 
extradited to his country, where he is subject to similar distrust and is trapped between two 
ideologies. Known for his films that tackle stories of individuals, Kim Ki-duk presents his most 
political film which premiered at Venice Film Festival. Taking off from the dire situation of 
being a victim of the political circumstances of your own geography, The Net tackles a single 
incident to reference a universal drama.

B 8 Ct. Sa. 19.00 / NC 10 Pt. Mo. 13.30 / R 11 Sa. Tu. 19.00 / A 16 Pz. Su. 11.00

FIRTINADAN SONRA
UMI YORI MO MADA FUKAKU / AFTER THE STORM

Yönetmen Director: hırokazu kore-eda
Oyuncular Cast: abe hıroshı, makı yoko, 
yoshızawa taıyo, kıkı kılın
Japonya Japan / 2016 / DCP / Renkli Colour / 117’
Japonca; İngilizce ve Türkçe altyazılı Japanese; 
English & Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ Japon auteur Hirokazu Kore-eda, son filminde boşanmanın ardından dağılan bir aileye 
odaklanıyor. Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen film, “kaybeden” 
baba, yeni bir hayat kurmaya niyetlenen sorumluluk sahibi anne ve arada kalmış küçük oğullarını, 
bir fırtınada, babaannenin evinde bir araya getiriyor. Kore-eda, hümanist bakışını ve gündelik 
detaylarda bulduğu hazineleri bir kez daha göz önüne sererken, mizahı da ihmal etmiyor. 
Fırtınadan Sonra’nın izleyiciyi yargılardan uzak tutan dengesi ve Kore-eda’nın her filmde yakaladığı 
sıcaklık, akılda kalıcı bir dramın anahtarı oluyor.

 ▪ Japanese auteur Hirokazu Kore-eda focuses on a family that falls apart following a divorce. 
Screened at the Un Certain Regard sidebar of the Cannes Film Festival, After the Storm brings 
together a “loser” father, a responsible mother building her new life and their young son at 
grandmother’s house. Kore-eda keeps a humorous tone as he employs his humanist approach 
and little gems he finds in quotidian details. Sparing the audience sharp judgements, the 
balance and warmth results in a memorable drama.

B 9 Pz. Su. 16.00 / NC 10 Pt. Mo. 19.00 / A 11 Sa. Tu. 13.30

KARANLIK GÖREV
MILJEONG / THE AGE OF SHADOWS

Yönetmen Director: kım jee-woon
Oyuncular Cast: song kang-ho, gong yoo, 
han jı-mın, um tae-goo, shıngo tsurumı
Güney Kore South Korea / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 139’
Korece; Türkçe altyazılı Korean; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ Şeytanı Gördüm ve Karanlık Sırlar’ın yönetmeni Kim Jee-woon, uzun zamandır özlemini 
duyduğumuz sağlamlıktaki bu polisiye filmde 1920’lerin Japon işgali altındaki Kore’sinde geçen 
bir casusluk öyküsü anlatıyor. Bir zamanlar Kore’nin bağımsızlığı için mücadele veren Lee, artık 
Japon emniyeti namına çalışmaktadır. Dürüst Kardeşler adlı bağımsızlık örgütünü çökertmesi 
emrini aldığında, bu örgütün bölgesel lideri Kim’le bir şekilde tanışır. Lee ile Kim dostluklarını 
ilerlettikçe çalıştıkları kurumlara bağlılıklarını da sorgulayacaklardır. Dünya prömiyerlerini Venedik 
ve Toronto film festivallerinde yapan Karanlık Görev, gösterime girdiği Güney Kore’de 10 günde 4 
milyon izleyiciyle gişe rekoru kırdı ve bu ülkenin Oscar adayı olarak ilan edildi.

 ▪ From the director of I Saw the Devil and A Tale of Two Sisters, comes another ultra-stylish spy 
thriller which was selected as South Korea’s Oscar nominee. In the 1920’s, during the Japanese 
occupation of South Korea, Lee was once a member of the Korean independence movement, 
but he now works as a police officer for Japan. He receives an order to take down the Korean 
independence group the Righteous Brotherhood. In order to infiltrate the organisation, he 
introduces himself to art dealer Kim who is the regional leader. As they become friends, it turns 
out both their allegiances might shift. The Age of Shadows premiered at Venice and Toronto film 
festivals and drew more than 4 million viewers in Korea in 10 days.

R 12 Ça. We. 21.30 / B 13 Pe. Th. 16.00 / NC 15 Ct. Sa. 11.00 / A 16 Pz. Su. 13.30

PSYCHO RAMAN
RAMAN RAGHAV 2.0 / PSYCHO RAMAN

Yönetmen Director: anurag kashyap
Oyuncular Cast: nawazuddın sıddıquı, vıcky 
kaushal, sobhıta dhulıpala
Hindistan India / 2016 / DCP / Renkli  
Colour / 127’
Hintçe; Türkçe altyazılı Hindi; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ 2013 İstanbul Film Festivali’nde izlediğimiz destansı suç filmi Wasseypur Çeteleri’nin yönetmeni 
Anurag Kashyap, bu kez bir seri katil hikâyesiyle karşımızda. Film, 60’lı yıllarda Mumbai’de 
41 kişiyi öldüren ünlü seri katil Raman Raghav’dan esinlenen ve günümüzde geçen kurmaca 
bir hikâye anlatıyor. İki başkarakter, yeni seri katil Ramanna ve polis memuru Raghavan için 
seçilen isimler filmin derdini de açık ediyor. Zira şiddete meyilli ve uyuşturucu bağımlısı polis 
memurunun, acımasızlık ve kötülükte yakalaması gereken seri katilden aşağı kalır yanı yok. 
Ramanna ve Raghavan bir elmanın iki yarısı gibiler. Cannes’da Yönetmenlerin 15 Günü bölümünü 
sallayan bu sert ve “iyi adamsız” polisiyenin ritmini tutan tekno müziklere ayrıca dikkat!

 ▪ Anurag Kashyap, whose epic crime film Gangs of Wasseypur was screened at the Istanbul Film 
Festival in 2013, this time brings a serial killer story to the silverscreen. The film tells a fictional 
tale set in contemporary Mumbai but inspires from the famous 1960s’ serial killer Raman 
Raghav who murdered 41 people. The coined names of the two main characters–new serial killer 
Ramanna and the police officer Raghavan–reveal the concern of the film: the violence-prone, 
drug-addicted officer is no better than the murderous and evil killer he pursues. Ramanna and 
Raghavan are like two peas in a pod. Rocking the Directors’ Fortnight section at Cannes, this 
harsh and “good guy-free” crime action is further enhanced with its techno soundtrack.

R 9 Pz. Su. 11.00 / A 13 Pe. Th. 16.00 / B 14 Cu. Fr. 21.30
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ÇAKI GİBİ
SWISS ARMY MAN

Yönetmenler Directors: dan kwan & danıel 
scheınert
Oyuncular Cast: danıel radclıffe, paul dano, 
mary elızabeth wınstead
ABD USA / 2016 / DCP / Renkli Colour / 95’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

2016 sundance Yönetmen Ödülü Directing Award

 ▪ Hank, düştüğü ıssız adada artık hiçbir kurtuluş şansının kalmadığına kanaat getirmiş ve 
hayatına son vermeye karar vermiştir. Artık pes edip kendini asmaya hazırlandığı anda, kıyıya 
vurmuş bir cesetle karşılaşır. Manny adını verdiği bu cesedin konuşabildiğini ve birtakım doğaüstü 
becerilere sahip olduğunu fark eder. Hank’in yalnızlığına son verecek olan bu mucize, onun bu 
adadan kurtulmasını da sağlayabilecek midir? Prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nde 
büyük bir coşkuyla karşılanıp yönetmen ödülünü kucaklayan Çakı Gibi, yılın en tuhaf, en komik ve 
en ilham verici filmlerinden biri.

 ▪ Castaway on a remote, deserted island, Hank is convinced that he has no other options and 
no way at all to escape, and therefore decides to end his life. Just as he prepares to hang himself, 
he finds a dead body that has washed ashore. Hank names the body, Manny, only to realise that 
it possesses certain supernatural abilities and can actually talk. Will this apparent miracle that 
ended Hank’s solitude provide him an escape from the island? Winning the Directing Award at 
Sundance Film Festival where it premiered and was met with delight, Swiss Army Man is one of 
the weirdest, funniest and most inspiring films of the year.

R 7 Cu. Fr. 21.30 / NC 8 Ct. Sa. 16.00 / A 9 Pz. Su. 19.00 / B 14 Cu. Fr. 11.00

BEN, DANIEL BLAKE
I, DANIEL BLAKE

Yönetmen Director: ken loach
Oyuncular Cast: dave johns, hayley squıres, 
brıana shann, dylan phıllıp mckıernan
İngiltere, Fransa, Belçika UK, France, Belgium 
2016 / DCP / Renkli Colour / 100’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

2016 cannes Altın Palmiye Palme d’Or ▪ 2016 locarno İzleyici Ödülü Audience Award

 ▪ Politik sinemanın zirvesindeki sinemacılardan Ken Loach’a Özgürlük Rüzgarı’ndan sonra ikinci 
kez Altın Palmiye kazandıran Ben, Daniel Blake, dokunaklı olduğu kadar öfke dolu bir dram. New 
Castle’da yaşayan Daniel Blake adlı marangoz, sağlık durumu nedeniyle çalışamamaktadır, ama 
sistemin çarpıklığı nedeniyle devlet yardımı da alamaz, iş aramak zorunda kalır. Daniel bu süreçte 
kendi gibi zorluk çeken bir anne ve onun çocuklarıyla dostluk kurar. Ken Loach ve yıllardır birlikte 
çalıştığı senaristi Paul Laverty, son yıllarda çektikleri en iyi film olan Ben, Daniel Blake’te gerçekçi 
yaklaşımlarından güç alırken bozuk sisteme ve boğucu bürokrasiye karşı dayanışmayı ustalıkla 
yüceltiyor.

 ▪ At the zenith of political filmmaking, Ken Loach won his second Palm d’Or with I, Daniel 
Blake after 2006’s The Wind that Shakes the Barley. Touching as it as angry, the film follows the 
eponymous carpenter who lives in New Castle. Unable to work due to his health condition, 
Daniel is also denied state allowances. Forced to look for a job, Daniel meets a single mother 
who goes through similar hardships. In their most favourable work in recent years, Ken 
Loach and his long-time screenwriting collaborator Paul Laverty draw strength from a realistic 
standpoint while praising solidarity against the failing system and suffocating bureaucracy.

B 7 Cu. Fr. 21.30 / A 8 Ct. Sa. 13.30 / R 9 Pz. Su. 19.00 / NC 10 Pt. Mo. 11.00

OLLİ MAKİ’NİN EN MUTLU GÜNÜ
HYMYILEVÄ MIES / THE HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MÄKI

Yönetmen Director: juho kuosmanen
Oyuncular Cast: jarkko lahtı, oona aırola, 
eero mılonoff
Finlandiya, Almanya, İsveç Finland, Germany, 
Sweden / 2016 / DCP / Siyah-Beyaz B&W / 90’
Fince; Türkçe altyazılı Finnish; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

2016 cannes En İyi Film–Belirli Bir Bakış Best Film–Un certain regard

 ▪ Olli Mäki’nin bu kadar mutlu olmasını sağlayan şey ne? Birkaç gün sonra Finlandiya boks 
tarihinin en önemli maçına çıkacak olması mı? Hayır. Bütün medyanın gözbebeği, ülkesinin 
gururu haline gelmesi mi? Hiç sanmıyoruz. Raija’nın ona içtenlikle gülümsemesi olabilir, ama 
belki. Olli Maki’nin En Mutlu Günü, kariyerinin en önemli müsabakasına çıkmak üzere olan ve 
bununla hiç ilgilenmeyen bir boksörün hikâyesini siyah-beyazın melankolisiyle bezeyerek anlatıyor. 
Bu, benzerine pek az rastlanan türden bir spor filmi. Çünkü aşk, hikâyenin bağlamındaki daha 
gözde meselelerden her anında rol çalıyor. Olli Maki’nin En Mutlu Günü, Finlandiya’nın Oscar 
adayı oldu. 

 ▪ What is it that makes Olli Mäki so happy? Is it that he will be fighting the most significant 
match of Finnish boxing history? No. That he has become the apple of the eye for the whole 
media, the pride of his country? Probably not. But it might be that Raija has warmly smiled 
at him. The Happiest Day in the Life of Olli Mäki tells the tale of a boxer, who is preparing for 
the most important fight of his life but doesn’t care much about it, in delicate black and white 
melancholy. This is a rare kind of sports film, because in this story love is a more shining plot 
element than others. The Happiest Day in the Life of Olli Mäki was declared Finland’s Oscar 
nominee.

A 8 Ct. Sa. 11.00 / R 10 Pt. Mo. 19.00 / B 11 Sa. Tu. 13.30 / NC 14 Cu. Fr. 16.00

AŞK VE SAVAŞ
ON THE MILKY ROAD

Yönetmen Director: emır kusturıca
Oyuncular Cast: monıca belluccı, emır 
kusturıca, natasa nınkovıc
Sırbistan, Meksika, ABD, İngiltere Serbia, 
Mexico, USA, UK / 2016 / DCP / Renkli  
Colour / 125’
Sırpça; Türkçe altyazılı Serbian; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Cannes’da iki kez Altın Palmiye kazanan Emir Kusturica’nın yönettiği ve başrolünü paylaştığı 
yeni filmi Aşk ve Savaş, mizah ile dramın, acı ile sevincin birbirine karıştığı, savaş ve aşk hakkında 
bir macera. Kusturica’nın 2007’den beri çektiği bu ilk uzun metrajlı kurmaca film, bir adamın 
hayatının üç dönemine odaklanıyor: Bosna Savaşı sırasında sütçü olarak cepheye süt taşıdığı 
günler, gizemli İtalyan bir kadına âşık olduğu zaman ve keşiş olarak inzivaya çekilip hayatını 
düşündüğü dönem. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan film, yönetmenin kızı Dunja 
ile kaleme aldığı kısa film Our Love’dan yola çıkıyor.

 ▪ Two-time Palm d’or winner Emir Kusturica’s On the Milky Road which he directed and stars 
in is a dreamy adventure that intermingles humour and drama, pain and joy, love and war. The 
first feature film Kusturica directed since 2007, On the Milky Road observes three periods of a 
man’s life: when he served as milkman at the front during the Bosnian War; when he fell in love 
with an Italian woman, and the time he retreated to a convent to ponder about his life. Vying for 
the Golden Lion at the Venice Film Festival, On the Milky Road is a step forward from the short 
film Our Love which Kusturica co-directed with his daughter Dunja.

NC 13 Pe. Th. 11.00 / A 14 Cu. Fr. 19.00 / R 15 Ct. Sa. 16.00 / B 16 Pz. Su. 21.30
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ALBÜM

Yönetmen Director: mehmet can mertoğlu
Oyuncular Cast: şebnem bozoklu, murat kılıç, 
rıza akın, zuhal gencer erkaya, muttalip 
müjdeci, müfit kayacan, ali meriç, mihriban 
er, şafak karali, binnaz ekren, sencar 
sağdıç, cem zeynel kılıç
Türkiye, Fransa, Romanya, Almanya Turkey, 
France, Romania, Germany / 2016 / DCP 
Renkli Colour / 104’
Türkçe; İngilizce altyazılı Turkish; İngilizce s.t. 
 

2016 cannes Yılın En Yaratıcı Yönetmeni–Eleştirmenlerin Haftası Visionary Award–Critics’ Week 
2016 saraybosna sarajevo En İyi Film, Cineuropa Ödülü, CICAE Ödülü Best Film, Cineuropa 
Prize, CICAE Prize ▪ 2016 kudüs jerusalem FIPRESCI En İyi İlk Film Best International First 
Film

 ▪ Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde yapan Albüm, 
evlat edindiğini gizlemeye çalışan bir çiftin hikâyesini mizahi bir dille anlatıyor. Mehmet Can 
Mertoğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi Albüm, proje aşamasında İstanbul Film Festivali Köprüde 
Buluşmalar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü, Melodika Ses Post-Prodüksiyon Ödülü 
ve Almanya-Türkiye Ortak Yapım Destek Ödülü’nü kazanmıştı.

 ▪ The debut feature film by Mehmet Can Mertoğlu, Albüm had its world premiere at Cannes 
within the Critics’ Week section. The film follows a couple who go to great lengths to create a 
photo album of a fake pregnancy as proof of a biological tie to their adopted baby. Albüm had 
won the Ministry of Culture and Tourism Award, Melodika Sound Post-Production Award and 
Germany-Turkey Co-Production Support Award at the Istanbul Film Festival’s Meetings on the 
Bridge platform.

A 8 Ct. Sa. 19.00

HERKESE KARŞI
WAR ON EVERYONE

Yönetmen Director: john mıchael mcdonagh
Oyuncular Cast: alexander skarsgård, 
mıchael peña, caleb landry jones, malcolm 
barrett, tessa thompson, theo james
İngiltere UK / 2016 / DCP / Renkli Colour / 98’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ Sinemanın gelmiş geçmiş en iyi polis ikilileri listesine yeni bir madde ekleyen Herkese Karşı, iki 
yoz polisin maceralarıyla izleyiciye hiç bitmeyen bir kahkaha tufanı sunuyor. Britanyalı yönetmen 
John Michael McDonagh, The Guard ve festivalde gösterilen Calvary’de sergilediği eşsiz mizah 
anlayışını ABD’ye taşıyor ve siyaseten doğruculuğu bir kenara atarak izleyiciyi “suçlu bir zevke” 
davet ediyor. Birlikte çalışan iki yoz polis, kendilerini 1 milyon dolar kazanabilecekleri bir suç 
hikâyesinin içinde bulduklarında parayla aralarında duran herkese savaş açıyor ama işler beklendiği 
gibi gitmiyor. Polisleri canlandıran Alexander Skarsgård ve Michael Peña arasındaki uyumu, fiziksel 
ve sözlü komediyle birleştiren film, Berlin Film Festivali’nin gözdelerinden olmuştu.

 ▪ Providing a new addition to the most successful police partner duos on film, War on Everyone 
is a rollercoaster of laughter through the adventures of two utterly corrupt policemen. British 
director John Michael McDonagh conveys his unique humour in The Guard and Calvary to the 
USA invites the audience to the guilty pleasure of viewing political incorrectness. The storyline 
follows two police partners as they interfere in a criminal affair with an opportunity to embezzle 
1 million dollars and wage a war against everyone coming between them and the money. The 
amazing harmony between Alexander Skarsgård and Michael Peña as the cops when combined 
with harsh humour made War on Everyone an instant hit at Berlin Film Festival.

B 10 Pt. Mo. 11.00 / A 12 Ça. We. 21.30 / NC 14 Cu. Fr. 19.00 / R 16 Pz. Su. 13.30

İKİ ELİ KANDA
HELL OR HIGH WATER

Yönetmen Director: davıd mackenzıe
Oyuncular Cast: jeff brıdges, ben foster, 
chrıs pıne, gıl bırmıngham
ABD USA / 2016 / DCP / Renkli Colour / 102’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 
 

 ▪ Tutku Nehri ya da iki yıl önce İstanbul Film Festivali’nde izlediğimiz Yüksek Risk gibi ödüllü 
yapımlarla tanınan İngiliz yönetmen David Mackenzie, yeni filminde kamerasını Amerika’ya 
çeviriyor. Nefes nefese seyredeceğiniz bu modern western, bankaya borçlanan ve tek varlıkları 
olan aile çiftliğini ipotekten kurtarmaya çalışan iki erkek kardeşin hikâyesini anlatıyor. Parayı 
denkleştirmek için banka soyan Tanner ve Toby Howard, şehirden şehre dolaşarak izlerini 
kaybettirmeye çalışır. Ancak peşlerine düşen emektar polis müfettişi kolay kolay pes etmeyecektir. 
Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen ve büyük beğeni toplayan filmin müzikleri Nick 
Cave ve Warren Ellis’e ait.

 ▪ Known for his earlier titles such as Young Adam and Starred Up, which was screened at the 
Istanbul Film Festival, director David Mackenzie turns his camera to the USA this time for a 
fast-paced, modern western telling the tale of two brothers who are struggling to save their farm 
from being taken over by the bank for their mortgage debts. Desperate, the two brothers rob 
a bank and subsequently try to cover their tracks by travelling from town to town, however, a 
veteran police detective will not be deterred by their determination. Premiering at Cannes’ Un 
certain regard sidebar, Hell or High Water boasts an engaging soundtrack composed by Nick 
Cave and Warren Ellis.

B 9 Pz. Su. 11.00 / NC 13 Pe. Th. 16.00 / A 14 Cu. Fr. 21.30 / R 16 Pz. Su. 19.00

ZAMANIN YOLCULUĞU: YAŞAMIN SEYRİ
VOYAGE OF TIME – LIFE’S JOURNEY

Yönetmen Director: terrence malıck
Seslendiren Narrated by: cate blanchett
Almanya Germany / 2016 / DCP / Renkli  
Colour / 90’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 
 

 ▪ 13,8 milyar yıl önce sonsuz bir yokluğun içinde başlayan bir hikâyeyi anlatıyor Zamanın 
Yolculuğu: Yaşamın Seyri. Önce ilk haliyle evren oluşuyor, takip eden milyarlarca yıl içinde de ilk 
canlı hücre... Denizde başlayan yaşamın kırıntıları yavaş yavaş karaya sıçrıyor. Milyonlarca canlı 
türü, evrimin bayrağını, kendini dünyanın efendisi zannedecek insan türüne kadar taşıyorlar. 
Terrence Malick, Hayat Ağacı ile akraba olan, Cate Blanchett’ın anlatıcılığından kuvvet alan ve 
üzerinde birçok bilim insanıyla birlikte çalıştığı belgeselinde “insan”ın ve “evren”in hikâyesini iç 
içe, eşi benzeri olmayan bir görsellikle anlatıyor.

 ▪ Voyage of Time – Life’s Journey tells a story that has begun 13.8 billion years ago, in the midst 
of void. First the universe forms in its most basic structure, and the first live cell appears in the 
following billions of years. The tiniest flecks of life that begins in the sea slowly leaps to the 
land. Millions of species carry the flag to the humans who deem themselves as the masters of 
the world. In his latest film related to The Tree of Life and narrated by Cate Blanchett, Terrence 
Malick tells the intermingling tales of “humanity” and the “universe” with an unsurpassed 
visual splendour.

NC 13 Pe. Th. 19.00 / R 14 Cu. Fr. 13.30 / A 15 Ct. Sa. 11.00 / B 16 Pz. Su. 16.00
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MEZUNİYET
BACALAUREAT / GRADUATION

Yönetmen Director: crıstıan mungıu
Oyuncular Cast: adrıan tıtıenı, marıa dragus, 
lıa bugnar, malına manovıcı, vlad ıvanov, 
gelu colceag, rares andrıcı,
Romanya, Fransa, Belçika Romania, France, 
Belgium / 2016 / DCP / Renkli Colour / 127’
Romence; Türkçe altyazılı Romanian; Turkish s.t. 
 
 
 
 

2016 cannes En İyi Yönetmen Best Director

 ▪ Kızının yozlaşmış bir ülkeden kurtulabilmesi adına bir baba, kendisi de yozlaşır mı? Mezuniyet, 
Altın Palmiye’li 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün’le dünya çapında tanınan Romen yönetmen Cristian 
Mungiu’nun imzasını taşıyor. Filmde doktor baba, kızının İngiltere’deki bursunu kaybetmemesi 
için lise bitirme sınavlarında hile yapmaya karar veriyor. Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü 
paylaşan bu etkileyici dram, ahlak ve yozlaşmayla ilgili tespitleriyle evrensel bir nitelik kazanıyor. 
Usta işi senaryosu, etkileyici performansları, aileden yola çıkıp toplumu gösterirken alttan alta 
işlediği paranoya hissi ve gerilimle Mezuniyet, yılın en çok takdir toplayan filmlerinden.

 ▪ Would a father dare to corrupt himself in order to ensure his daughter break free from a 
corrupt country? Graduation is the latest from Cristian Mungiu who had won the Palm d’Or 
with 4 Months, 3 Weeks, 2 Days. Concerned about his daughter’s scholarship in the UK, a doctor 
decides to cheat in her upcoming baccalaureate exams. This powerful drama retains universal 
values as it pinpoints a local story of morality and corruption. Taking off from the family 
to describe a whole society, Graduation is one of the most lauded films of the year with its 
masterful screenplay, remarkable performances and subtle sense of tension and paranoia.

B 8 Ct. Sa. 13.30 / A 11 Sa. Tu. 19.00 / NC 12 Ça. We. 16.00 / R 14 Cu. Fr. 11.00

KARA BÜYÜ
GOKSUNG / THE WAILING

Yönetmen Director: hong-jın na
Oyuncular Cast: kwak do won, hwang jung 
mın, kunımura jun, chun woo hee
Güney Kore South Korea / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 156’
Korece, Japonca; Türkçe altyazılı Korean, 
Japanese; Turkish s.t. 
 
 
 
 

2016 bucheon fantastıc En İyi Film Best Film

 ▪ Ölümcül Takip ve Ölüm Denizi ile tanıdığımız Hong-jin Na, yeni filmiyle korku türüne göz 
kırpıyor. Olaylar Kore’de Goksung isimli küçük kasabaya Japonca konuşan, yaşlı bir adamın 
gelişiyle başlar. Aynı dönemde kasabada kimi insanların saldırganlaşması, hatta cinayet 
işlemesiyle sonuçlanan vakalar görülür. Polis olayı araştırmaya çalışırken, durumu kasabaya gelen 
gizemli yabancıyla ilişkilendirenler de olur. Zamanla batıl inançlar ve paranoya, bilimsel araştırma 
yöntemlerinin önüne geçer. Komiser Jong-gu olayı çözmeye çalışırken, hem kendisini hem de 
ailesini kara büyü ve şamanların çevrelediği bir kâbusun içinde bulur. Korku sinemasının farklı alt 
türlerini ustalıkla birleştiren Kara Büyü, temposuyla izleyiciyi avucuna alıyor ve asla bırakmıyor.

 ▪ Hong-jin Na whose The Chaser and The Yellow Sea are renowned internationally, this time 
delves into horror territory and focuses on a small town called Goksung in Korea. The arrival 
of a Japanese-speaking, old man in this small town coincides with several incidents where 
people get violent and even commit murder. While the police try to investigate the situation, 
some people associate the incidents with the weird old man. In time, superstition and paranoia 
supersede scientific methods. While police commissioner Jong-nu tries to solve the mystery, he 
finds both himself and his own family in an evil web of dark magic and shamans. 

R 10 Pt. Mo. 21.30 / A 11 Sa. Tu. 21.30 / B 12 Ça. We. 16.00

PASTORAL AMERİKA
AMERICAN PASTORAL

Yönetmen Director: ewan mcgregor
Oyuncular Cast: ewan mcgregor, jennıfer 
connelly, dakota fannıng, uzo aduba, 
davıd strathaırn, valorıe curry, peter 
rıegert, rupert evans
ABD USA / 2016 / DCP / Renkli Colour / 126’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Pastoral Amerika, Moulin Rouge’dan Trainspotting’e, Velvet Goldmine’dan Star Wars’a gişe 
rekortmeni birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Ewan McGregor’un ilk yönetmenlik denemesi. 
Philip Roth’un Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan filmin olağanüstü oyuncu kadrosunda Ewan 
McGregor da başrolü üstleniyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde Eylül ayında yapan 
Pastoral Amerika, 1960’ların toplumsal ve siyasal çalkantılarıyla mutlulukları dağılan “mükemmel” 
bir Amerikan ailesini odağına alıyor. Film, başarı merdivenini tırmanıp saygınlık kazanan Seymour 
“Swede” Levov ve gitgide radikalleşen gözbebeği kızını yıllar boyu takip ederken Vietnam’dan 
1968 olaylarına ve Watergate’e, ABD tarihine de tanıklık ediyor.

 ▪ Based on Philip Roth’s Pulitzer Prize–winning novel, acclaimed actor Ewan McGregor’s 
(Moulin Rouge, Trainspotting, Velvet Goldmine, and Star Wars) feature directorial debut features 
a stellar cast with McGregor as the main character Seymour Levov. Premiering at Toronto Film 
Festival in September, American Pastoral is about a “perfect” American family torn apart by the 
social and political upheavals of the 1960s. Following Seymour “Swede” Levov who constructs a 
perfect life with an endearing family, the film witnesses milestones of American history such as 
the Vietnam War, tumults of 1968, and Watergate.

B 9 Pz. Su. 13.30 / A 10 Pt. Mo. 13.30 / NC 14 Cu. Fr. 21.30 / R 15 Ct. Sa. 11.00

KÖPEKLER
CÂINI / DOGS

Yönetmen Director: bogdan mırıca
Oyuncular Cast: gheorghe vısu, dragoş 
bucur, vlad ıvanov
Fransa, Romanya, Bulgaristan, Katar France, 
Romania, Bulgaria, Qatar / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 104’
Romence; Türkçe altyazılı Romanian; Turkish s.t. 
 
 
 
 

2016 cannes FIPRESCI Ödülü–Belirli Bir Bakış FIPRESCI Prize–Un certain regard  
2016 transılvanıa En İyi Film Best Film

 ▪ Roman, büyükbabasından miras kalan arsayı satmak üzere sınırda bir köye gider. 
Büyükbabasının yasadışı işlerle uğraştığını bilen Roman, bu toprak parçasını elden çıkartarak 
aileyle alakasını kesmeyi hedeflemektedir. Fakat sınırın yakınındaki, işlenmemiş ve ıssız bu araziye 
tahmin ettiğinden yüksek bir değer biçilir. Diğer yandan geceleri araziden tekinsiz gürültüler 
gelmektedir. Roman’ın anlaştığı emlakçının ortadan kaybolmasıyla işler iyice garip bir hâl alır. 
Büyükbabasının yanında yetişmiş adamlar, arazinin satışını engellemeye kesinlikle kararlıdır. 
Bogdan Mirica, western ile kara film öğelerini birleştiren ilk uzun metrajlı filminde yozlaşma 
üzerine soğukkanlı, sert ve bir o kadar etkileyici bir filme imza atmış.

 ▪ Roman heads to the border to sell a piece of land he has inherited from his grandfather. 
However, the price asked for this unruly, godforsaken borderland is extreme. On the other 
hand, he can hear weird noises coming from the plot at night. When the real estate agent 
whom Roman has agreed with disappears, things get even more bizarre. His late grandfather’s 
protégés are determined to prevent the deal. Bogdan Mirica’s debut feature, which mingles 
elements of western and film noir, is a coldblooded and impressive drama about corruption.

NC 11 Sa. Tu. 11.00 / A 14 Cu. Fr. 16.00 / R 15 Ct. Sa. 13.30 / B 16 Pz. Su. 19.00
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BEN KATİL DEĞİLİM
I AM NOT A SERIAL KILLER

Yönetmen Director: bılly o’brıen
Oyuncular Cast: max records, chrıstopher 
lloyd, laura fraser, karl geary, lucy 
lawton, bruce bohne, matt roy, dee noah
İrlanda, İngiltere UK, Ireland / 2016 / DCP 
Renkli Colour / 104’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Geleceğe Dönüş serisinin Doc’u Christopher Lloyd’u alışılmadık bir rolde izleyeceğimiz Ben Katil 
Değilim, yılın en özgün bağımsız filmlerinden. Ünlü korku ve bilimkurgu yazarı Dan Wells’in aynı 
adlı romanından uyarlanan film, sıra dışı bir ergen olan John Wayne Cleaver’ın dünyasına davet 
ediyor bizi. Sosyopat teşhisi konmuş 15 yaşındaki John’un en büyük takıntısı seri katillerdir. Otopsi 
uzmanı olan annesiyle beraber yaşayan John, ölümle yaşıtlarından çok daha fazla içli dışlıdır. 
Kasabada peş peşe işlenen cinayetler John’un merakını iyice tetikler. Bulduğu ipuçlarını takip 
ederek katili bulmaya çalışırken, komşularıyla ilgili korkunç bir gerçeği keşfeder. 16mm formatında 
çekilmiş bu mütevazı film, her katilin psikopat, her psikopatın da katil olmadığını farzederek yola 
çıkıyor.

 ▪ Featuring Christopher Lloyd from the Back to the Future series, I Am Not A Serial Killer is one 
of the most original independent productions of the year. Adapted from horror and sci-fi writer 
Dan Wells, the film invites us to the bizarre world of John Wayne Cleaver–a teenager obsessed 
with serial killers and diagnosed as a sociopath. When a series of murders are committed in his 
small town, John is intrigued and decides to track down the killer, but the clues lead to horrid 
truths about his neighbours. Shot on 16mm-film, this humble film takes off from the premise 
that not all murderers are psychopaths and not all psychopaths are murderers.

NC 12 Ça. We. 11.00 / B 13 Pe. Th. 19.00 / R 16 Pz. Su. 16.00

FRANTZ

Yönetmen Director: françoıs ozon
Oyuncular Cast: paula beer, pıerre nıney, 
marıe gruber, ernst stötzner
Fransa, Almanya France, Germany / 2016 / DCP 
Siyah-Beyaz B&W / 113’
Fransızca, Almanca; Türkçe altyazılı French, 
German; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Almanya’da küçük bir kasaba... Anna, savaşta ölen nişanlısı 
Frantz’ın mezarına her gün giderek onun yasını tutmaktadır. Bir gün Adrien isminde genç bir 
Fransız adam da çiçeklerle aynı mezarı ziyaret eder. Anna, Frantz’ın arkadaşı olduğunu söyleyen 
Adrien ile dostluk kurar, ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildir. François Ozon, Venedik Film 
Festivali’nde yarışan Frantz’la melodram türüne yöneliyor ve Maurice Rostand’ın bir oyununu 
sinemaya uyarlıyor. Aynı oyun daha önce de 1932’de Ernst Lubitsch tarafından Broken Lullaby 
adıyla beyazperdeye uyarlanmıştı. Frantz, daha önce hiç savaş veya çatışma sahnesi, siyah-beyaz 
ya da Almanca film çekmemiş olan Ozon’un takipçileri için ilklere tanık olacakları bir film.

 ▪ A small town in Germany, following the end of the World War I… Anna has been visiting 
the grave of her fiancé every day, mourning for him. One day, she encounters a French man 
called Adrien who also visits Frantz’ grave with flowers in his hand. In time, Anna bonds with 
Adrien who claims to be Frantz’ friend, but nothing is as it seems. François Ozon heads toward 
melodrama territory with Frantz which competed at the Venice Film Festival and adapts a 
Maurice Rostand stage play, which Ernst Lubitsch adapted to the big screen as Broken Lullaby. 
Frantz presents several firsts for Ozon fans, as it includes the director’s first war or battle scenes, 
first black&white or German language film.

NC 7 Cu. Fr. 19.00 / B 8 Ct. Sa. 16.00 / A 10 Pt. Mo. 21.30 / R 11 Sa. Tu. 13.30

BİR ULUSUN DOĞUŞU
THE BIRTH OF A NATION

Yönetmen Director: nate parker
Oyuncular Cast: nate parker, armıe hammer, 
aja naomı kıng, jackıe earle haley, penelope 
ann mıller, gabrıelle unıon
ABD USA / 2016 / DCP / Renkli Colour / 119’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

2016 sundance Jüri Büyük Ödülü, İzleyici Ödülü Grand Jury Prize, Audience Award

 ▪ 1831’de, köleliğin en ağır hüküm sürdüğü Virginia’da kölelerin isyanının başını çekerek tarihe 
geçen Nat Turner hakkındaki bu sert film, Sundance’te gösterildiği anda yılın sinema olaylarından 
birine dönüştü. Filmin kahramanı Nat Turner çocukluğunda İncil okumayı öğrenmiş bir vaiz, 
bir köle. Nate’in bu meziyetini nakde çevirme peşindeki sahibi onu ülke boyunca bir yolculuğa 
çıkarmaya karar verir. Nate, bu yolculuk esnasında içinde yaşadığı ülkeyi tanımaya başlar; kan 
ve utançla yoğrulmuş olan bu düzenin bir an önce sonunun gelmesi gerektiğine kanaat getirir. 
Filmde başrolü de üstlenen yönetmen Nate Parker, görsel tercihleriyle dikkate şayan bu ilk 
filminde ülkesini tarihiyle yüzleştiriyor.

 ▪ This gritty film about Nat Turner, who had led the slaves uprising in 1831 in Virginia where 
slavery ruled its hardest, instantly became one of the most controversial cinematic events of 
the year. Nat Turner is a preacher, a slave, who as a child has learned to read the Bible. Eager to 
profit from his talents as a preacher and influence on the slaves, Nat’s master takes him on a 
journey across the country. During this journey, Nat truly gets to know the country he’s living 
in–the system built on blood and shame needs to be ended right away. Taking on the main role 
as well, director Nate Parker confronts his country with a dark chapter of history.

B 12 Ça. We. 19.00 / A 13 Pe. Th. 11.00 / NC 14 Cu. Fr. 13.30 / R 15 Ct. Sa. 21.30

SIERANEVADA

Yönetmen Director: crıstı puıu
Oyuncular Cast: branescu mımı, dana 
dogaru, marıan ralea, marın grıgore, 
rolando matsangos, tatıana ıekel
Romanya Romania / 2016 / DCP / Renkli  
Colour / 173’
Romence; Türkçe altyazılı Romanian; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Bay Lazarescu’nun Ölümü’yle tanınan Cristi Puiu’nun yönettiği Sieranevada, Romanya Yeni 
Dalgası’nın son dönemde en heyecan verici temsilcisi. Bu yılki Cannes yarışmasının favorilerinden 
biri olan film, izleyiciyi bir yas evinde toplanmış kalabalık bir aileyle baş başa bırakıyor. Komünist 
aile dostundan, komplo teorilerine inanan kuzene birçok aile ferdiyle geçirilen vakit, izleyiciye 
insanlık durumlarından Romanya’nın yakın dönem tarihine uzanan bir yolculuk hissi veriyor. 
Mizahın ihmal edilmediği bu dram, hemen hemen tek bir mekânda geçse bile sinemanın 
imkânlarının ne kadar geniş olduğunu hatırlatan modern bir başyapıt. Sieranevada, Romanya’nın 
Oscar adayı olarak açıklandı.

 ▪ Known for The Death of Mr. Lazarescu, Cristi Puiu’s Sieranevada is one of the most exciting 
representatives of the Romanian New Wave. A favourite of the Cannes main competition this 
year, the film invites the audience to a house of mourning. The time spent with many guests 
including the family doctor, the communist family friend, and a conspiracy theory-loving cousin, 
feels like a journey through several human conditions and the recent history of Romania. 
Although set in almost one single location, this humoresque drama is a modern masterpiece 
displaying the vast opportunities cinema provides, and was declared Romania’s Oscar nominee.

R 12 Ça. We. 16.00 / NC 13 Pe. Th. 21.30 / B 15 Ct. Sa. 16.00 / A 16 Pz. Su. 16.00
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ÖĞRENCİ
UCHENIK / THE STUDENT

Yönetmen Director: kırıll serebrennıkov
Oyuncular Cast: petr skvortsov, vıctorıa 
ısakova, julıa aug, alexandr gorchılın, 
alexandra revenko, anton vasılıev, 
svetlana bragarnık, ırına rudnıtskaya
Rusya Russia / 2016 / DCP / Renkli Colour / 118’
Rusça; Türkçe altyazılı Russian; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen ve epey ses getiren Öğrenci, köktendincilik 
üzerine kışkırtıcı bir hikâye anlatıyor. Günümüz Rusya’sında geçen filmin merkezinde lise öğrencisi 
Venya yer alıyor. Delikanlı önce beden eğitimi derslerinde mayo giyilip yüzülmesine, bir sonraki gün 
cinsel eğitim dersine, daha sonra da evrim teorisinin müfredata dahil edilmesine karşı çıkıyor. Tek 
dayanağı, elinden eksik etmediği ve sürekli alıntıladığı İncil. Üstelik Venya şaşırtıcı derecede iyi bir 
vaiz ve etrafındaki hemen herkesi neredeyse ikna edecek gibi görünüyor, idealist biyoloji öğretmeni 
Elena hariç. Kirill Serebrennikov’un Marius von Mayenburg’un oyunundan senaryolaştırıp yönettiği 
Öğrenci, izleyiciyi huzursuz ederken düşünmeye çağıran, oldukça cesur bir film.

 ▪ Screened at the Un certain regard sidebar of the Cannes Film Festival where it caused quite 
a controversy, The Student tells a provocative story on religious radicalism. Set in Russia today, 
the film follows high school student Venya, as one day he opposes swimsuit phys ed lessons, 
refuses sex education, and on another day protests the theory of evolution being included in the 
curriculum. His baseline being the Bible, which he always carries around and quotes from, it 
turns out Venya is a surprisingly elaborate preacher, and he is about to convince everyone around 
him, except for the idealist biology teacher Elena. Adapted by Kirill Serebrennikov from Marius 
von Mayenburg’s stage play, The Student is a bold film that is as unsettling as thought-provoking.

B 9 Pz. Su. 19.00 / R 12 Ça. We. 11.00 / A 15 Ct. Sa. 13.30 / NC 16 Pz. Su. 11.00

WIENER-DOG

Yönetmen Director: todd solondz
Oyuncular Cast: keaton nıgel cooke, tracy 
letts, julıe delpy, greta gerwıg, ellen 
burstyn, kıeran culkın, connor long, 
mıchael shaw, danny devıto
ABD USA / 2016 / DCP / Renkli Colour / 90’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 

 ▪ Köpekler, hani şu insanın en yakın dostu olan hayvanlar... Todd Solondz, prömiyerini 
Sundance’te yapan yeni filminde insanları, hayatlarına dokunan bir “sosis köpek” aracılığıyla 
masaya yatırıyor. Yaşlı bir kadın ve torunu, kariyerinde bocalamış bir senarist, merhametli bir 
veteriner teknisyeni ve benzerlerinin hayatlarına köpeğin yolculuğuyla dahil oluyoruz. Asıl müjde 
ise, Solondz’un gitgide olgunlaşan sinemasının delişmenliğini ve gençliğini asla yitirmiyor oluşu. 
Bu kapkaranlık, kararlı ve ziyadesiyle albenili film, Amerikalı olma deneyimi üzerine kalemini hiç 
sakınmayan “siyaseten yanlış” bir komedi. Aynı zamanda Ellen Burstyn, Danny DeVito, Julie Delpy 
ve Greta Gerwig’li bir yıldızlar geçidi.

 ▪ Dogs, known to be man’s best friend… In his latest film which premiered at Sundance, Todd 
Solondz dissects human nature via a “wiener dog” who touches people’s lives. Along with the 
dog on his journey, we interact with the lives of a grumpy old woman and her granddaughter, 
a disgruntled screenwriter, a compassionate vet assistant, and others. But the real treat is that 
Solondz’s maturing filmmaking never loses its folly or freshness. This pitch-dark, decisive and 
intensely charming film is an uninhibited comedy of “political in-correctness” about being 
American, with a stellar cast including Ellen Burstyn, Danny DeVito, Julie Delpy, and Greta 
Gerwig.

B 7 Cu. Fr. 19.00 / NC 8 Ct. Sa. 21.30 / A 9 Pz. Su. 11.00 / R 10 Pt. Mo. 13.30

KAPTAN FANTASTİK
CAPTAIN FANTASTIC

Yönetmen Director: matt ross
Oyuncular Cast: vıggo mortensen, frank 
langella, george mackay, kathryn hahn, 
steve zahn, ann dowd
ABD USA / 2016 / DCP / Renkli Colour / 120’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

2016 cannes En İyi Yönetmen–Belirli Bir Bakış Best Director–Un certain regard ▪ 2016 seattle 
En İyi Film Best Film

 ▪ Ben, altı çocuğunu medeniyetten pek uzakta, ABD’nin Kuzeybatı Pasifik ormanlarında hayata 
hazırlamaktadır. Ebeveyn olma hali, bu izole ortamda kendi doğrularını yaratmıştır ve çocuklar 
moderniteye karşı bir bağışıklık kazanamamışlardır. Karısının ani ölümünün ardından bütün düzeni 
yerle yeksan olan Ben, ailesini şehre getirmek zorunda kalır. Çocuklar şehirle, babaları ise ebeveynlik 
yöntemleriyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünden “En İyi 
Yönetmen” ödülüyle dönen Matt Ross, kahkaha ve gözyaşıyla bezenmiş müthiş bir “sıcaklık” hissiyle 
çıkagelirken, Viggo Mortensen unutulmaz karakterler müzesine bir yenisini daha ekliyor.

 ▪ Ben has been bringing up his six children quite far from civilisation, in the northwestern 
Pacific forests. Parenthood has taken on a specific form in this isolated environment, creating 
its own verity, and the children are vulnerable to modernity, unable to acquire any immunity 
against it. Following his wife’s unexpected death, Ben’s life and order is disrupted, and he is 
forced to bring his whole family to the city. Under the new conditions, the children will need to 
confront the city itself, while Ben will need to review his parenting methods. Matt Ross creates 
an astonishing atmosphere of warmth adorned with laughter and tears, while Viggo Mortensen 
adds another quirky character to his gallery of oddballs.

R 8 Ct. Sa. 13.30 / NC 9 Pz. Su. 21.30 / A 10 Pt. Mo. 16.00 / B 11 Sa. Tu. 11.00

ZOMBİ EKSPRESİ
BU-SAN-HAENG / TRAIN TO BUSAN

Yönetmen Director: yeon sang-ho
Oyuncular Cast: yoo gong, jung yu-mı,  
ma dong-seok, kım su-an
Güney Kore South Korea / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 118’
Korece; Türkçe altyazılı Korean; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

2016 fantasıa (montréal) En İyi Film, İzleyici Ödülü Best Film, Audience Award

 ▪ Cannes Film Festivali’nde Geceyarısı Seansı’nda prömiyerini yapan Zombi Ekspresi, korku ve 
dehşetin pençesindeki bir tren dolusu yolcunun hikâyesini anlatıyor. Önüne geçilemeyen bir virüs 
salgını tüm Kore’yi sarmışken, altyapı çökmüşken, hızlı trendeki yolcular başkent Seul’den ülkenin 
güneyine, zombilerin henüz ulaşamadığı Busan’a varmaya çalışıyor. Fakat ya Busan da düşmüşse? 
Daha şimdiden TV dizisi ve devam filmi konuşulmaya başlanan Zombi Ekspresi, hem özgün hem 
de gayet eğlenceli ve tempolu bir korku-gerilim filmi. Güney Asya’da birçok ülkede gişe rekorları 
kıran filmin yönetmeni Yeon Sang-ho’yu ilk filmi Domuzlar Kralı adlı animasyonla tanıyoruz.

 ▪ Premiering at a Midnight Screening at the Cannes Film Festival in May, Train to Busan is a 
harrowing horror-thriller that follows a group of terrified passengers fighting their way through 
a countrywide viral outbreak while trapped on a suspicion-filled, blood-drenched bullet train ride 
to Busan, a southern resort city that has managed to hold off the zombie hordes… or so everyone 
hopes. Praised as “unique and purely entertaining,” Train to Busan broke box office records in 
several South Asian countries, and talks for a sequel or a series are already under way.  

A 8 Ct. Sa. 21.30 / R 9 Pz. Su. 16.00 / NC 11 Sa. Tu. 13.30 / B 15 Ct. Sa. 21.30
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KOMÜN
KOLLEKTIVET / THE COMMUNE

Yönetmen Director: thomas vınterberg
Oyuncular Cast: trıne dyrholm, ulrıch 
thomsen, helene reıngaard neumann, 
martha sofıe wallstrøm hansen, fares 
fares
Danimarka, İsveç, Hollanda Denmark, Sweden, 
The Netherlands / 2015 / DCP / Renkli Colour / 111’
Danca; Türkçe altyazılı Danish; Turkish s.t. 
 
 
 

2016 berlin En İyi Kadın Oyuncu Best Actress (T. Dyrholm)

 ▪ Bir akademisyen olan Erik ve ünlü bir haber sunucusu eşi Anna… Hayatlarındaki boşluğu 
doldurmak adına aile dostlarını onlarla birlikte yaşamak üzere şehir dışındaki kocaman evlerine 
davet ederler. Artık bir düzine insan, hayatlarına devam etmek için kolektif kararlar vermek 
zorundadır. Böylece başlayıveren komün hayatında, Erik, öğrencilerinden birine âşık olana değin 
her şey yolunda gidecektir. Thomas Vinterberg, yeni filminde, bir evliliğin yeniden doğum ve yıkım 
hikâyesini çocukluk tecrübelerinden beslenerek anlatıyor. Komün, hayatın kendisi gibi, yer yer 
eğlendiren ama nihayetinde can acıtan bir film.

 ▪ Erik, an academic, and his anchorwoman wife, Anna… They invite some friends over to 
their huge country house, and ask them to move in—perhaps to replace the void in their lives. 
A dozen friends will be living together at their house, making collective decisions. They will 
be able to maintain their communal living flawlessly until Erik falls in love with one of his 
students. In his latest Thomas Vinterberg tells the tale of the rebirth and the destruction of 
a marriage, inspired from his own childhood memories. The Commune, just like life itself, 
supplies humour at times, but eventually hurts.

R 11 Sa. Tu. 11.00 / NC 12 Ça. We. 19.00 / B 16 Pz. Su. 13.30

DELİ DOLU
LA PAZZA GIOIA / LIKE CRAZY

Yönetmen Director: paolo vırzı
Oyuncular Cast: valerıa brunı tedeschı, 
mıcaela ramazzottı, valentına carneluttı, 
tommaso ragno, bob messını, sergıo 
albellı, anna galıena
İtalya, Fransa Italy, France / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 118’
İtalyanca; Türkçe altyazılı Italian; Turkish s.t. 
 
 
 

2016 italyan sinema yazarları derneği ıtalıan fılm crıtıcs’ assocıatıon En İyi Yönetmen, 
En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Müzik Best Director, Best 
Screenplay, Best Actress, Best Costume, Best Music

 ▪ Filmekimi’nde izlediğimiz İnsan Sermayesi ile büyük bir uluslararası başarı yakalayan Paolo 
Virzì, ilk gösterimi Cannes’da Yönetmenlerin 15 Günü bölümünde gerçekleşen yeni filminde 
başrolü yine Valeria Bruni Tedeschi’ye teslim etmiş. Bu sımsıcak komedi-dramın başkarakterleri 
Beatrice ve Donatella, farklı sınıflardan gelen ama bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yolları 
kesişen iki kadın. Beatrice jet sosyete içerisinde geçen şatafatlı hayatını ama daha çok da saplantı 
haline getirdiği genç sevgilisini, Donatella ise velayet hakkını kaybettiği oğlunu özlemektedir. İkili 
bir fırsatı değerlendirerek hastaneden kaçar ve dış dünyada özlediklerinin peşine düşerler.

 ▪ Recognized internationally with his Human Capital, director Paolo Virzì’s latest film 
premiered at the Directors’ Fortnight section at Cannes. The two protagonists of this warm 
comedy-drama are Beatrice and Donatella, two women from different walks of life whose paths 
intersect at a mental institution. Beatrice misses her glamorous life within the jet set, but mostly 
her obsessively attached, young lover, while Donatella yearns for her son whose custody she has 
lost. One day, the unlikely duo manage to escape from the facility to go after their loved ones.

B 10 Pt. Mo. 21.30 / A 14 Cu. Fr. 13.30 / NC 16 Pz. Su. 19.00

O
ELLE

Yönetmen Director: paul verhoeven
Oyuncular Cast: ısabelle huppert, laurent 
lafıtte, anne consıgny, charles berlıng, 
vırgınıe efıra
Fransa France / 2015 / DCP / Renkli Colour / 130’
Fransızca; Türkçe altyazılı French; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

 ▪ Temel İçgüdü, Showgirls, RoboCop gibi tartışma yaratmış modern klasiklerin yönetmeni Paul 
Verhoeven hâlâ cesur ve kışkırtıcı. Hollandalı ustanın Fransa’da çektiği yeni filmi O, orta yaşlı iş 
kadını Michèle’in tecavüze uğradıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Michèle, çocukken yaşadığı 
korkunç bir olayın hayatını mahvetmesine izin vermemiş, bu büyük travmayı soğuk ve acımasız 
bir karakter geliştirerek atlatmıştır. Bu kez kurban rolündense avcı olmayı seçer; tecavüzcüyü 
kendi yöntemleriyle bulmaya ve intikam almaya kalkışır. Cannes’da Altın Palmiye için yarışan bu 
sıra dışı tür filminin başrolünde, büyük oyuncu Isabelle Huppert, kariyerinin en iyi ve en cüretkâr 
performanslarından birini ortaya koyuyor.

 ▪ Responsible for some of the most controversial modern classics such as Basic Instinct, 
Showgirls, and RoboCop, Paul Verhoeven proves to be still at his prime, bold and provocative 
with his latest title which premiered at Cannes. Filmed in France, Elle follows middle-aged 
businesswoman Michèle who has dispensed with a childhood trauma by emerging as a cold 
and ruthless adult. However, faced with rape, she now decides to become the hunter instead of 
taking on the role of victim, struggling to find the perpetrator and avenge the act by her own 
means. Leading this extraordinary film is the extraordinarily talented Isabelle Huppert in one of 
the most daring roles of her career.

A 7 Cu. Fr. 21.30 / NC 9 Pz. Su. 19.00 / R 12 Ça. We. 19.00 / NC 14 Cu. Fr. 11.00 / B 15 Ct. Sa. 13.30

ARRIVAL

Yönetmen Director: denıs vılleneuve
Oyuncular Cast: amy adams, jeremy renner, 
forest whıtaker, mıchael stuhlbarg
ABD USA / 2016 / DCP / Renkli Colour / 116’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 
 

 ▪ Denis Villeneuve’ün çektiği bu ilk bilimkurgu filminin ilk gösterimi Venedik Film Festivali’nde 
yapıldı. Dünyanın farklı noktalarında dünyadışı araçları görülünce ABD ordusu, uzaylıların niyetini 
çözmek amacıyla uzman dilbilimci Louise Banks ile çalışmaya başlar. Ne var ki daha “istilacıların” 
düşman mı dost mu oldukları anlaşılmadan tüm dünya savaşın eşiğine gelir. Louise, uzaylılarla 
iletişim kurarak topyekün savaşı engellemeye çalışacaktır. Denis Villeneuve’ün Sicario’dan sonra, 
Blade Runner’dan önce çektiği Arrival dil, iletişim, teknoloji ve evrendeki yerimizi sorgulayan 
gizem ve heyecan dolu, “akıllı” ve aynı zamanda görsel yönü de güçlü bir bilimkurgu. Arrival Ted 
Chiang’ın “Story of Your Life” öyküsünden uyarlandı.

 ▪ Denis Villeneuve made the premiere of the culmination of this idea, Arrival, at Venice Film 
Festival. Adapted from Ted Chiang’s “Story of Your Life”, Arrival follows linguistics professor 
Louise Banks who is recruited by the US military when several alien spaceships appear in 
different places of the world. Although not yet clear whether the “invaders” are friend or 
foe, the world is on the verge of an all out war, while Louise and a mathematician will try 
to communicate with the aliens instead. Shot by Villeneuve after Sicario and before Blade 
Runner, Arrival is an “intelligent” science-fiction film that examines the concepts of language, 
technology, communication, and our place in the universe.

R 13 Pe. Th. 21.30 / B 14 Cu. Fr. 13.30 / A 15 Ct. Sa. 19.00 / NC 16 Pz. Su. 21.30
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VAHŞİLER FİRARDA
HUNT FOR THE WILDERPEOPLE

Yönetmen Director: taıka waıtıtı
Oyuncular Cast: sam neıll, julıan dennıson, 
rhys darby, rachel house
Yeni Zelanda New Zealand / 2016 / DCP / Renkli 
Colour / 101’
İngilizce; Türkçe altyazılı English; Turkish s.t. 
 
 
 
 
 

2016 seattle En İyi Film Best Film ▪ 2016 edınburgh İzleyici Ödülü Audience Award  
2016 san francısco İzleyici Ödülü Audience Award

 ▪ Son yılların en gözde korku-komedilerinden What We Do in the Shadows’dan sonra Taika Waititi, 
bu kez herkese hitap eden harika bir komediyle karşımızda. Ricky, koruyucu ailesiyle birlikte Yeni 
Zelanda kırsalında mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak üvey annesinin ani ölümünden sonra 
çocuk esirgeme kurumu onu geri almaya niyetlenir. Hayatından vazgeçmeye hiç niyeti olmayan 
Ricky, üvey babasıyla birlikte ormanın derinliklerine doğru bir kaçış yolculuğuna koyulur. Tabii 
ki tüm ülke ve esirgeme kurumu yetkilileri peşlerine düşecektir. Dram ile macera ve komediyi 
ustalıkla buluşturan Vahşiler Firarda, Yeni Zelanda’da gişe rekorları kırdı.

 ▪ Taika Waititi follows the success of horror-comedy What We Do in the Shadows with a comedy 
that would please everyone. Happily living with his foster parents in the countryside, Ricky is 
devastated when his foster mother dies. When child services swiftly decide to take Ricky back 
to a care home, Ricky runs away into the bush with his foster father Uncle Hec. In no time, a 
national manhunt ensues with the child services leading the chase. Masterfully blending drama, 
comedy and adventure, Hunt for the Wilderpeople broke box office records in New Zealand.

A 12 Ça. We. 16.00 / B 13 Pe. Th. 11.00 / R 14 Cu. Fr. 19.00 / NC 15 Ct. Sa. 13.30
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 Tam İndirimli Lale Tam Lale İndirimli
 Regular Discount Tulip Regular Tulip Discount

Hafta içi Weekdays (11.00-13.30-16.00) 8 TL 8 TL 8 TL 8 TL
Hafta içi Weekdays (19.00) 19 TL 14 TL 15 TL 11 TL
Hafta sonu (11.00-13.30-16.00-19.00) 19 TL 14 TL 15 TL 11 TL
Tüm 21.30 seansları All 21.30 screenings 19 TL 19 TL 15 TL 15 TL

▪ Biletler, hizmet bedeli eklenmeden 1 Ekim Cumartesi günü, 10.30’dan itibaren BİLETİX’te [BİLETİX satış 
noktaları, BİLETİX çağrı merkezi (0216 556 98 00), biletix.com] ve 10.30-20.00 arasında Atlas ve Rexx 
sinemalarında satılmaya başlanacaktır. Siyah ve Beyaz Lale üyeleri için öncelikli satış 27 Eylül; Kırmızı 
ve Sarı Lale üyeleri için 28-29-30 Eylül tarihlerindedir. Siyah, Beyaz ve Kırmızı Lale üyeleri öncelikli satış 
döneminde her seans için en fazla iki (2), Sarı Lale üyeleri ise en fazla bir (1) bilet satın alabilir.
π Tickets will be on sale as of Saturday, 1 October, 10.30, through the BILETIX system [BILETIX retail 
outlets, BILETIX call centre (0216 556 98 00) and biletix.com,] and at Atlas and Rexx movie theatres 
between 10.30 and 20.00. The priority sales period for Black and White Tulip members is 27 September; 
and 28-29-30 September for Red and Yellow Tulip members. During this period, Black, White and Red 
Tulip members can buy only two (2) tickets for each screening, while Yellow Tulip members can buy 
only one (1).

filmekimi istanbul dışında 
filmekimi outreaches ıstanbul

Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması October 7-9 Ekim
İzmir Cinemaximum Mavibahçe October 13-16 Ekim
Bursa Konak Kültürevi October 21-23 Ekim
Bursa Sanat Mahal October 21-23 Ekim 
Eskişehir Cinemaximum Espark October 21-23 Ekim

▪ Vodafone FreeZone’lulara Filmekimi için, 1-16 Ekim tarihleri arasında bir bilet alındığında ikincisi 
hediye olarak verilecektir. Kampanyaya katılabilmek için, “FILMEKIMI” yazıp 6666’ya SMS göndermek 
veya Avantaj Cepte üzerinden kampanya şifresi almak gerekmektedir, gönderilen SMS’ler 40Kr olarak 
ücretlendirilir, katılım için aylık mininum yükleme tutarı 15TL’dir. Alınan şifre anlaşmalı sinemalardaki satış 
yetkilisine ibraz edilerek kampanyadan faydalanılabilir. Tek şifreyle alınan toplam bilet adedi 3’ü ücretli, 
3’ü hediye olacak şekilde toplam 6 adet ile sınırlıdır ve bu şifre ile hediye bilet aynı seansa ait olmak üzere 
farklı filmlere bilet alınabilmektedir. Bir abone kampanyadan en fazla 1 kez şifre alabilir. Hediye biletler 
stoklarla sınırlıdır. Bilet satışları biletix.com üzerinden ve Filmekimi sinemalarının gişelerinden yapılmakta 
olup, Biletix çağrı merkezi ve satış noktalarından gerçekleştirilemez.
Detaylar: www.vodafonefreezone.com
π Vodafone FreeZone users are offered one complimentary ticket for each ticket purchased for 
Filmekimi between 1-16 October 2016. To participate to the campaign, users need to text FILMEKIMI 
to 6666 or obtain a campaign password over Avantaj Cepte. An SMS text message costs 0.40 Kr and 
monthly minimum 15 TL credit purchase is required. Passwords will need to be declared to the cinema 
ticket sales personnel. Total number of tickets per password is limited to 6 tickets–3 complimentary 
and 3 paid–and with the password tickets can be purchased for different films provided that the 
complimentary are bought for the same film as the purchased ticket. A user can get one single password 
during the campaign. Tickets are available via biletix.com and Filmekimi box offices however not sold by 
Biletix call centre or sales points. 
Further details: www.vodafonefreezone.com.

Ayrıntılı bilgi için 
Further information 
filmekimi.iksv.org

▪ Gösterimler sırasında ara verilmeyecektir. 
Film başladıktan sonra salona izleyici alınmayacaktır. Salon girişlerinde sorun çıkmaması için seanslara 
vaktinde yetişmek konusunda titizlik göstermenizi önemle rica ederiz.
Elektronik altyazı sisteminde ortaya çıkabilecek teknik arıza durumlarında, önce arızanın giderilmesine 
çalışılacak, bunun mümkün olmadığı hallerde filmin gösterimi altyazısız sürdürülecektir.
Elde olmayan nedenlerden ötürü programda değişiklik yapılabilir. Programda değişiklik yapılmadığı sürece 
bilet iadesi yapılmaz.
π There will be no intermission during screenings.
Latecomers will not be admitted after the screening of a film begins. Commercials will not affect the 
start of screenings. Patrons are kindly requested to be on time in order to prevent inconveniences at 
the entrance.
All screenings of all films will have electronic Turkish subtitles. In cases of technical problems with 
the subtitling system which cannot be repaired, the film will be shown without subtitles.
Every effort is made to keep to the scheduled programme, but it is subject to change.
Once purchased, tickets cannot be returned expect in the case of a programme alteration.

BİLETLER
TICKETS
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 Slack Bay  10
 Staying Vertical  12
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 Sweet Dreams  6
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beşinci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

atlas sineması 
İstiklal Caddesi No: 131 
Beyoğlu 
Tel: (212) 252 19 61

beyoğlu sineması 
İstiklal Caddesi  
Halep İş Hanı No: 62 
Beyoğlu 
Tel: (212) 251 11 89

cinemaximum city’s nişantaşı 
Teşvikiye Caddesi 12/A 
Nişantaşı - Şişli 
Tel: (212) 373 35 35

rexx sineması
Cafer Ağa Mahallesi
Sakızgülü Sokağı No: 16/18
Kadıköy 
Tel: (216) 347 28 49

MEKÂNLAR
VENUES

DİJİTAL MEDYA
DIGITAL MEDIA

filmekimi

filmekimi_iksv

filmekimi İKSV Kitaplık

İKSV Mobil

Tüm festival biletlerinde öncelikli bilet hakkı.
Güzel yaşama sanatıyla ilgili tüm bilgiler lalekart.org adresinde.
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