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Çağdaş Sanatlar Merkezi
Alman Kültür Merkezi



En İyi Film Sidney En İyi Kadın Oyuncu Uluslararası Sinemaseverler Derneği (ICS) Ödülleri 
En iyi Kadın Oyuncu, Jüri Özel Ödülü Biarritz En İyi Kadın Oyuncu, Jüri Özel Ödülü Lima En 
İyi Film World Cinema Amsterdam
65 yaşındaki Clara, Recife’de zenginlerin oturduğu bir caddede sahile bakan, Aquarius adlı 
1940’larda inşa edilmiş, özgün bir binanın son sakinidir. Çevredeki bütün binalar, bölgeye ilişkin 
farklı planları olan bir şirket tarafından satın alınmıştır. Clara, ölene kadar evini terk etmeye-
ceğine yemin eder ve şirketle soğuk bir savaşa girer. Bu, gizemli, ürkütücü ve sinir bozucu bir 
karşılaşma olacaktır.

aquarius
kleber mendonça filho
brezilya, fransa, 2016, dcp, 145’
portekizce; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

26 Kasım - Cumartesi 21.00

DÜNYA SİNEMASI 

paterson

Çatışma, perdede ürkütücü bir etkiye sahip. Muhammed Mursi’nin Müslüman Kardeşler hükü-
metinin Mısır ordusu tarafından devrilmesinin hemen sonrasını anlatan filmi, tamamıyla bir ce-
zaevi aracının içinde geçiyor. Cezaevi aracı, ordu destekçileri ve Müslüman Kardeşler üyeleriyle 
doludur ve nefes almak mümkün değildir. Çatışma, bazılarında bir cinnet izlenimi oluşturabile-
cektir, fakat bu usta işi film, kargaşa ve zalimliğe ilişkin (ama insanlık da içeren) sarsıcı bir mesaj 
veriyor.”
 Jay Weissberg

çatışma clash
mohamed diab
mısır, fransa, 2016, dcp, 97’
arapça; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

27 Kasım - Pazar 16.45



Michel d’Ornano Ödülü Deauville İzleyici Ödülü Helsinki 
Fransa’nın doğusunda uçsuz bucaksız bir bozkır ve bir “country-western buluşması.” Yaşadığı 
çevrede sevilen bir kişi olan Alain, sürekli düzenlenen kovboy fuarlarından birinde 16 yaşındaki 
kızıyla dans ederken bunun son valsleri olduğunu henüz bilmiyor. Gecenin sonunda kızı hiçbir iz 
bırakmadan ortadan kaybolacak… Kızını bulmak için her şeyi göze alan Alain, dünyanın en uzak 
köşelerinde onu arayacak, karanlık ve tekinsiz bir ortamda, gençliğini babasına adayan oğlu Kid 
bu sonsuz arayışta onun tek desteği olacaktır.

kovboylar les cowboys
thomas bidegain
fransa, 2015, dcp, 104’
fransızca; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

30 Kasım - Çarşamba 21.00

Jüri Özel Ödülü Karlovy Vary En İyi Kadın Oyuncu, Eleştirmenler Ödülü Sochi En İyi Film 
Austin Fantastic Fest Öğrenci Jürisi Ödülü Tofifest 
Küçük bir kıyı kasabasındaki hayvanat bahçesinde çalışan orta yaşlardaki Nataşa, hâlâ annesiyle 
aynı evi paylaşmaktadır. Bağımsızlığı için mücadele ederken, kadınların kendisi hakkında yaydı-
ğı saçma dedikodularla da uğraşmak zorundadır. Kapana kısılmıştır ve hayatın onun için hiçbir 
sürprizi yoktur, ta ki bir gün kuyruğu çıkana kadar.

hayvanat zoology
ivan i. tverdovsky
rusya, fransa, almanya, 2016, dcp, 87’
rusça; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi 

25 Kasım - Cuma 16.45
29 Kasım - Salı 16.45

Jim Jarmusch’un son filmi ilk kez Ankara’da. Yaşadığı küçük şehirle aynı adı taşıyan otobüs 
şoförü Paterson, son derece rutin bir hayat sürdürmektedir. Her sabah aynı saatte kalkıp işe 
gitmekte, çalışmaya başlamadan aklına düşen dizeleri defterine aktarmakta, otobüs sürerken 
yolcularının konuşmalarına kulak misafiri olmakta, akşamları karısının köpeğini gezdirip aynı 
bara uğramaktadır... Bu çiftin yaşamındaki yedi sıradan günü konu alan Paterson, hayatın akışı 
içindeki sıradan olaylara odaklanır. Kaybolan bir sanat formu olarak şiire de özel bir vurgu yapan 
film, bu yolla bizi yeniden “durup ince şeyleri anlamaya” ve dünyevi olanın cazibesini görmeye 
davet ediyor.

paterson
jim jarmusch
abd, 2016, dcp, 115’
ingilizce; türkçe altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

27 Kasım - Pazar 21.00
1 Aralık - Perşembe 14.00



Gümüş Karga Ödülü Brüksel Fantastik FF En İyi Canlandırma İzleyici Ödülü Fantasia 
Animasyon ve zombi severlere Seul İstasyonu. Suk-gyu çaresiz bir şekilde, evden kaçan kızını 
arar, en sonunda fahişelik yapmak üzere zorla alıkonulduğuna dair bir ipucu bulur. Tam kızını 
bulmak üzereyken Seul İstasyonu çevresindeki evsizler arasında bir zombi sorunu ortaya çıkar; 
gün içinde ölen yaşlı bir adam diğer dışlanmışları mideye indirmeye başlamıştır ve salgın hızla 
yayılmaktadır! Hükümet bölgeyi tecrit edince, sığınacak bir yeri olmayanlar için büyük bir ha-
yatta kalma mücadelesi başlar. Seul İstasyonu, Kore’nin en büyük sosyal problemlerinden birine, 
kasvetli, zorlayıcı, politik ve keskin bakışıyla ileride bir zombi klasiği olmayı hak ediyor.   

seul istasyonu seoul station
yeon sang-ho
güney kore, 2016, dcp, 92’
korece; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

26 Kasım - Cumartesi 14.00
1 Aralık - Perşembe 16.45

Lorens Ödülü Göteborg 
Giriştiği türlü işlerle entelektüel hayatının ipini çekerek düşüşe geçen ve hayatını sürdürmek için 
iş bulması gereken bir şair kendini bambaşka bir dünyada bulur. İş arkadaşları olan göçmenler, 
aralarındaki bu İsveçliden şüphe duyarlar. İdare, kimseye ismi ile hitap etmez ve muhbirler ödül-
lendirilir. “11811” numarasını alan şair, bu yeni çevresinin ürkütücü gerçekliğinde yavaş yavaş 
her şeyini kaybetmeye başlar; annesinden ayrıldıktan sonra kendisiyle yaşayan oğlunun saygı-
sını bile. Bir sinemasal ağıt olarak tasarlanan Yarden kendini dolu dizgin kapitalizmin soğuk ve 
çıkışsız iş ortamında buluveren bir adamın hikâyesi.

yarden the yard
måns månsson
isveç, almanya, 2016, dcp, 80’
isveççe; türkçe ve ingilizce altyazılı

Fipresci Ödülü Cannes Altın İris Ödülü, En İyi Senaryo, RTBF Televizyonu En İyi Film Brüksel 
Altın Melek Büyük Ödülü Tofifest Fipresci 2016 Büyük Ödülü
Yönetmen Maren Ade’nin Cannes’da ilk gösterimini yaptığından bu yana çok ses getiren bu filmi, 
Almanya’nın bu yılki Oscar adayı. Film, yaşlı müzik öğretmeni Winfried’in büyük bir şirkette 
çalışan işkolik kızı Ines’le yakınlaşmak ve onu değiştirmek için gösterdiği çabaları anlatıyor. 
Mayıs ayından bu yana uzun festival yolculuğuna devam eden film, izleyiciyi yer yer kahkahalara 
boğan bir komediye dönüşüyor.

toni erdmann
maren ade
almanya, avusturya, 2016, dcp, 162’
almanca, ingilizce; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

25 Kasım - Cuma 21.00
29 Kasım - Salı 21.00

Çağdaş Sanatlar Merkezi

1 Aralık - Perşembe 21:00



France 4 Görüntü Ödülü Cannes En İyi Film Saraybosna En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi 
Sanat Yönetmeni Adana 
Albüm, hiç kuşku yok ki bu yılın en çok konuşulan yerli filmlerinden biri olmayı başardı (...) Ülke 
sinemamıza bakacak olursak, kara komedi türünde eşine az rastlanır bir deneme olan Albüm, 
Kayseri’de yaşayan bir ailenin evlat edinme hikâyesini konu alıyor. Çocuklarının evlatlık olduğu-
nu herkesten saklayabilmek için henüz evlat edinmeden önce çalışmalara başlayan çift, sonrasın-
da ise bu durumu çevrelerindeki insanlardan saklayabilmek adına ellerinden geleni yapıyorlar.
 Utku Ögetürk

albüm
mehmet can mertoğlu
türkiye, fransa, romanya, 2016, dcp, 105’
türkçe; ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

29 Kasım - Salı* 18.30
30 Kasım - Çarşamba 14.00

TÜRKİYE 2016

albüm

En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı 
Erkek Oyuncu, Siyad En İyi Film Ödülü Adana En İyi İlk Film, En İyi Müzik, En İyi Erkek Oyuncu, 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, İzleyici Ödülü Antalya 
İstanbul’da lüks bir konut inşaatında çalışan İbrahim, maaşları düzensiz yatsa da kazandığı pa-
rayla memleketteki ailesini geçindirmektedir. Yapılan bazı tetkiklerin sonucu akciğer kanseri 
olduğunu öğrenir. Geleceğe dair hiçbir güvencesi olmayan İbrahim’in hayatındaki tüm dengeler 
bu haberle alt üst olur.

babamın kanatları
kıvanç sezer
türkiye, 2016, dcp, 101’
türkçe, kürtçe; ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

28 Kasım - Pazartesi* 18.30
1 Aralık - Perşembe 12.00

*kıvanç sezer’in katılımıyla

*mehmet can mertoğlu’nun katılımıyla



“Tutkusu ve gururu arasında sıkışıp kalan bir erkek karaktere odaklanan Kor, hislerin tene işledi-
ği Zeki Demirkubuz melodramlarından değil. İçe atılanların, söylenemeyenlerin birikerek karak-
terleri içten içe tükettiği filmin buz gibi estetiği, toplu bir tükenişe tanıklık ediyor.”
 Ali Deniz Şensöz

kor
zeki demirkubuz
türkiye, almanya, 2016, dcp, 113’
türkçe; ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

25 Kasım - Cuma 12.00
30 Kasım - Çarşamba* 18.30

*zeki demirkubuz’un katılımıyla

Jüri Özel Ödülü, Bağımsız Eleştirmenler En İyi Yönetmen Ödülü Venedik En İyi Film, En İyi 
Görüntü Yönetmeni, Türkan Şoray Umut Genç Veren Kadın Oyuncu, Film-Yön En İyi Yönetmen 
Ödülü Adana 
Reha Erdem, Türkiye sinemasında temalarına “sadık” kalan ender sanatçılardan. Koca Dünya ise 
filmografisinde yeni bir kilometre taşı. İki “kardeş”in doğaya kaçışla birlikte ete kemiğe bürün-
dürdükleri “yeni bir hayat” özleminin yansımalarıyla vücut buluyor bu yeni başyapıt. Berke Ka-
raer ve Ecem Uzun’un birbirlerini mükemmelen tamamladıkları performansları, Reha Erdem’in 
kurduğu “tersten ütopya” atmosferiyle buluşurken, Florent Herry’nin “huzurlu” görüntüleri de bu 
resmi kusursuzlaştırıyor.
 Murat Özer

koca dünya
reha erdem
türkiye, 2016, dcp, 101’
türkçe; ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

27 Kasım - Pazar* 18.30

*reha erdem’in katılımıyla

koca dünya



Jüri Özel Ödülü İstanbul Fipresci Ödülü Sofya Özel Mansiyon Zlin En İyi Görüntü Yönetmeni, 
En İyi Sanat Yönetmeni Antalya En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu Duhok 
İlk gösteriminin yapıldığı Berlin Film Festivali’nden bu yana çeşitli festivallerde çok sayıda ödül 
alan film, zor doğa koşulları ve süregiden bir savaşın gölgesinde dokuz yaşında kendini büyük 
bir platonik aşkın içinde bulan Rauf’un sevdiği kızı mutlu etmek için gündüzün bile rengini kay-
bettiği bir dünyada pembeyi aramasının hikâyesidir. 

“Gezici Festival’in Türk sinemasına en güzel etkilerinden biri de Kars’ı sinemacılara tanıtmak 
oldu. Daha sonra pek çok yönetmen tarihi, gelenekleri ve insanlarıyla hayran olunası Kars’ı film-
lerinde ana mekân olarak kullandı. Rıza Sönmez de filminde seyircileri kısa bir Kars gezintisine 
davet ediyor. Görme engelli bir şarkıcının gece hazırlayacağı program için kendisine müzisyen 
aramasıyla başlayan hikâye, Orhan Pamuk’un Kar romanından Kars’ın doğal güzelliklerine, tari-
hi yapılarına ve kültürel öğelerine kadar uzanan geniş bir yolculuğa dönüşüyor.”  
 Barış Saydam

rauf
barış kaya, soner caner
türkiye, 2016, dcp, 94’
türkçe, kürtçe; ingilizce altyazılı

orhan pamuk’a söylemeyin kars’ta çektiğim 
filmde kar romanı da var rıza sönmez
türkiye, 2016, dcp, 78’
türkçe; ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

28 Kasım - Pazartesi 12.00
1 Aralık - Perşembe* 18.30

Çağdaş Sanatlar Merkezi

25 Kasım - Cuma* 18.30
29 Kasım - Salı 12.00

*rıza sönmez’in katılımıyla

*barış kaya ve soner caner’in katılımıyla

orhan pamuk’a söylemeyin kars’ta çektiğim filmde kar romanı da var



SİNEMANIN ALTIN ÇAĞI  
REHA ERDEM SEÇKİSİ

stromboli

En İyi Film Amerika Ulusal Eleştirmenler Birliği 
Ox-Bow Olayı, sınırdaki “adalet” hesaplaşmasını, farklı görüş ve tavırları temsil eden basit ka-
rakterler üzerinden anlatır. Esas olarak, bir suç çetesinin felaketle sonuçlanan şiddet eylemlerini 
konu alır. Film, İkinci Dünya Savaşı yıllarında savaşın yol açtığı yıkımın sinemadaki bir yansı-
ması olarak değerlendirilmiştir. 

ox-bow olayı the ox-bow incident
william a. wellman
abd, 1943, dcp, 75’
ingilizce; türkçe altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

25 Kasım - Cuma 14.00
26 Kasım - Cumartesi* 16.45

*reha erdem’in sunumuyla

En İyi Kadın Oyuncu İtalyan Ulusal Film Yazarları Sendikası 
Stromboli’de Ingrid Bergman toplama kampından sağ kurtulan Litvanyalı bir mülteciyi canlan-
dırır. Savaşta esir düşmüş İtalyan kocasıyla volkanik bir adada yaşamaktadırlar. Ancak, sakinle-
rinin bile terk ettiği bu köyde onları farklı zorluklar beklemektedir. Gösterime girdiği dönemde 
tartışma konusu olan film, klasik anlatımın kalıplarını zorlayan öncü bir yapım.

stromboli stromboli, terra di dio
roberto rossellini
italya, abd, 1950, dcp, 107’
italyanca; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

28 Kasım - Pazartesi* 14.00

*reha erdem’in sunumuyla



Bresson, Yankesici’de kalabalık sokaklarda, tren istasyonlarında hırsızlık yaparak geçimini sağ-
layan bir yankesiciyi konu alır. Filmdeki olayları onun gözünden görür, onun anlatımıyla izleriz. 
Ancak, duygularını açık etmekten kaçınan Michael, seyirciye de çok az şey aktarır: Çevresindeki 
az sayıda insan, ustalık kazandığı mesleğiyle ilgili kaygı ve suçluluk duygusu… Bresson’un usta-
lığı, bu sadelikten, insanlığın karanlık yönlerinin yanı sıra merhamet ve kefarete dair etkileyici 
bir hikâye çıkarmasında yatar.

yankesici pickpocket
robert bresson
fransa, 1959, dcp, 75’
fransızca; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

28 Kasım - Pazartesi* 16.45
30 Kasım - Çarşamba 16.45

*reha erdem’in sunumuyla

En İyi Kadın Oyuncu Laurel Ödülleri 
Audrey Hepburn ve Shirley MacLaine’in başrollerini paylaştığı Tehlikeli Fısıltı, kuir sinemanın 
ilk örneklerinden sayılıyor. Filmde, çok iyi arkadaş olan Karen ile Martha, varlıklı ailelerin ço-
cuklarının gittiği okulda öğretmenlik yapmaktadırlar. Bir süre sonra iki kadın arasında lezbi-
yen ilişki olduğuna dair dedikodular yayılır. Öğrencilerin velileri büyük tepki gösterirken, olay 
mahkemeye kadar gider. Film, toplum baskısının, bireyler üzerindeki ölüme kadar gidebilecek 
acımasız etkisine vurgu yapıyor.

tehlikeli fısıltı the children’s hour
william wyler
abd, 1961, dcp, 108’
ingilizce; türkçe altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

26 Kasım - Cumartesi* 12.00
29 Kasım - Salı 14.00

*reha erdem’in sunumuyla

En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu Guldbagge Ödülleri
Yalnızlık, cinsellik ve inanç üzerine bir başyapıt sayılan Sessizlik’in merkezinde iki zıt kız kardeş 
yer alır: sıradan ve dünyevi zevklere düşkün Anna ve içedönük bir entelektüel olan Ester. İkili, 
yabancı ve tuhaf bir ülkede, Anna’nın oğlu Johan’la birlikte yolculuk yapmaktadırlar. Zamanla 
aralarındaki gerilim tırmanır. Üstelik savaş tehlikesi de kapıdadır…

sessizlik the silence

ingmar bergman
isveç, 1963, dcp, 96’
isveççe; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

27 Kasım - Pazar* 12.00

*reha erdem’in sunumuyla



sunum 
Nezih Erdoğan, Ahmet Gürata  

piyano 
Çiğdem Borucu

Hollanda Büyükelçiliği’nin katkısıyla buluşan arşiv 
görüntülerinde, 1918-1926 yılları arasında çekilmiş filmlerde 
Çanakkale Savaşı, zorunlu göçler ve turistik yerler görülüyor. 
Gösterim sırasında filmlerin arka planını Nezih Erdoğan ve 
Ahmet Gürata anlatırken, Çiğdem Borucu piyanosuyla bu sessiz 
görüntülere eşlik edecek.

26 Kasım - Cumartesi     18:30 Çağdaş Sanatlar Merkezi

savaş yıllıkları #92; çanakkale 
the war annals #92; dardanelle
fransa, 1918, 2’40”

kaiser türk müttefikleriyle 
kaiser with our turkish allies
almanya, 1917, 31’

makedonyalılar  
macedonian types 
fransa, 1912-1914, 6’

insanlığın beşiği ermenistan  
armenia, cradle of humanity 
abd, 1919-1923, 4’

izmir ve efes  
izmir and ephesus
fransa, 1925, 3’28”

kudüs (bits & pieces nr. 50)  
jerusalem [bits & pieces nr. 50] 
fransa, 1925, 2’

yugoslavya’dan görüntüler  
views of yougoslavia 
fransa, 1926, 14’

istanbul’un çeşmeleri  
the fountains of constantinople
fransa, 1926, 5’10”

OSMANLI’DAN MANZARALAR II



müzisyen
Hakan Ali Toker

*canlı müzik eşliğinde

ABD Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, ölümünün 50. yılında, sessiz 
sinemanın Charlie Chaplin ve Harold Lloyd ile birlikte en büyük 
üç isminden biri Buster Keaton’ın en önemli dört kısa filmi, 
Hakan Ali Toker’in piyanosu eşliğinde gösterilecek.

28 Kasım - Pazartesi*     21:00 Çağdaş Sanatlar Merkezi
1 Aralık - Perşembe        18.00 Alman Kültür Merkezi

bir hafta one week
1920, dcp, 25’

günah keçisi the goat
1921, dcp, 23’

tiyatro salonu the playhouse
1921, dcp, 22’

aynasızlar cops
1922, dcp, 33’

SÜKÛT ALTINDIR: BUSTER KEATON

Padraig O’Malley dünyanın en zorlu çatışmalarının orta yerinde, alışılmışın dışında yön-
temler kullanarak azimli bir kararlılıkla barış tellallığı yapmaktadır. 33 yaşındayken, Kuzey 
İrlanda’da barış için konferanslar düzenlemiştir. Birleşmiş Milletler elçilerinde ve diplomat-
larında olmayan bu olağanüstü yeteneği, güven kazanmaktaki başarısının nedenidir. Dog-
matik liderlerle yüz yüze gelen O’Malley, onların kendi hikâyelerini anlatmalarını sağlayabil-
me gücüne sahiptir. Arabulucu, başkalarının barış yapmasına yardımcı olan, ancak kendisi 
hiç huzur bulamayan Padraig O’Malley’i anlatıyor.

arabulucu peacemaker
james demo
abd, 2016, dcp, 90’
ingilizce; türkçe altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

27 Kasım - Pazar* 14.00
30 Kasım - Çarşamba 12.00

*padraig o’malley’nin katılımıyla

BARIŞA GİDEN YOLLAR



Alman Kültür Merkezi
26 Kasım - Cumartesi*    18:00
30 Kasım - Çarşamba     15.30

hep o şarkı
2012, 1’55”

sus kimseler duymasın
2012, 2’10”

erkek erkeğe
2012, 5’32”

zapata istanbul’da
2013, 17’39”

kendine ait bir banyo
2015, 17’20”

bir kadına ürkütmeden nasıl dokunursunuz?
2015, 19’10’’

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Gülten Akın Salonu
27 Kasım - Pazar     14:00

YEŞİLÇAM’DAN 
YOUTUBE’A 
ERKEKLİK 
HALLERİ: 
ZEYNO 
PEKÜNLÜ

ZEYNO PEKÜNLÜ İLE 
DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI 
ATÖLYESİ

SERGİ
18 kasım 2016 - 7 ocak 2017

*zeyno pekünlü’nün katılımıyla

SALT Ulus
atatürk bulvarı no:12 ulus  
t: 0312 324 3024

KIAROSTAMI: YARIM KALAN SÖZLER

Sanata ve hayata sıra dışı bakışıyla, hayatın kendisine âşık bir sanatçının bu belgeseli, 25 
yıllık dostluğun filme alınmış anılarından, İran’da ve İran dışındaki çeşitli film festivallerin-
den, fotoğraf sergilerinden, sanat etkinliklerinden, atölye çalışmalarından ve Kiarostami’nin 
gündelik hayatının özel anlarından oluşan yüzlerce saatlik görüntü arasından seçilerek 
hazırlandı.

kiarostami ile 76 dakika 15 saniye 
76 minutes and 15 seconds with a. kiarostami
iran, 2016, bluray, 76’15”
farsça; türkçe ve ingilizce altyazılı

Alman Kültür Merkezi

29 Kasım - Salı 15.30
30 Kasım - Çarşamba 18.00



KISA
İYİDİR
I

Alman Kültür Merkezi 
27 Kasım - Pazar 15.30
28 Kasım - Pazartesi 18.00

90 derece kuzey 90 degrees north 
detsky graffam
almanya, 2015, 20’50’, kurmaca

dekor scenery
alberto vázquez
ispanya, fransa, 2016, 11’, canlandırma 

tiflis taksi taxi tbilisi 
johanna bernhardson 
isveç, 2016, 8’, belgesel 

valparaiso 
carlo sironi
italya, 2016, 20’, kurmaca 

yaz estate
ronny trocker 
fransa, belçika, 2016, 7’25”, kurmaca 

edmond 
nina gantz
ingiltere, hollanda, 2015, 9’, canlandırma 

güney kutbu
emin akpınar
türkiye, 2016, 5’, kurmaca 

küvet the bathtub
tim ellrich
almanya, avusturya, 2015, 12’55”, kurmaca

dekor



KISA
İYİDİR
II

Alman Kültür Merkezi 
27 Kasım - Pazar 18.00
29 Kasım - Salı 18.00

havadan sudan konuşmalar small talk 
even hafnor, lisa brooke hansen
norveç, 2015, 20’40”, belgesel 

çay fincanı the teacup
elif boyacıoğlu
irlanda, 2015, 5’09”, canlandırma 

halep’teki penceremden 9 gün  
9 days – from my window in aleppo 
issa touma, floor van der meulen, thomas vroege
hollanda, suriye 2015, 12’50”, belgesel 

ay ile konuşmalar exomoon 
gudrun krebitz
avusturya, ingiltere, 2015, 6’19”, canlandırma 

tünel the tunnel 
andré øvredal
norveç, 2016, 12’, kurmaca 

esrarengiz vadi uncanny valley 
paul wenninger
avusturya, fransa, 2015, 13’30”, canlandırma 

maymun yılı in the year of monkey
wregas bhanuteja
endonezya, 2016, 13’, kurmaca

bir kafa kaybolur the head vanishes 
franck dion
kanada, fransa, 2016, 9’, canlandırma

bir kafa kaybolur



ÇOCUK 
FİLMLERİ
ÇEKYA

Alman Kültür Merkezi 
26 Kasım – Cumartesi 15.30
28 Kasım – Pazartesi 15.30 
1 Aralık – Perşembe 15.30

Çağdaş Sanatlar Merkezi
29 Kasım – Salı 10.00
30 Kasım – Çarşamba 10.00

kapışma caterwauling 
ludvik kadleček
1987, 9’

iki yumak yün two balls of wool
hermína týrlová
1962, 8’

akrobat bay prokouk mr. prokouk, the acrobat
zdeněk rozkopal
1959, 11’

yanlış çizilmiş tavuk the incorrectly drawn hen
jiři brdečka
1963, 13’

tutsak ferda ferda in captivity
hermína týrlová
1977, 10’

İsveç BüyükelçiliğiHollanda Büyükelçiliği

Avusturya BüyükelçiliğiABD Büyükelçiliği



25 kasım
cuma

26 kasım
cumartesi

27 kasım
pazar

28 kasım
pazartesi

29 kasım
salı

30 kasım
çarşamba

1 aralık
perşembe

10:00
çocuk 

filmleri
çocuk 

filmleri

12:00 kor tehlikeli 
fısıltı sessizlik rauf orhan 

pamuk (...) arabulucu babamın 
kanatları

14:00 ox-bow olayı seul 
istasyonu arabulucu stromboli tehlikeli 

fısıltı albüm paterson

16:45 hayvanat ox-bow olayı çatışma yankesici hayvanat yankesici seul 
istasyonu

18:30
orhan 

pamuk (...)
osmanlı’dan 

manzaralar II koca dünya babamın 
kanatları albüm kor rauf

21:00
toni 

erdmann aquarius paterson buster 
keaton

toni 
erdmann kovboylar yarden

26 kasım
cumartesi

27 kasım
pazar

28 kasım
pazartesi

29 kasım
salı

30 kasım
çarşamba

1 aralık
perşembe

15:30 çocuk filmleri kısa iyidir I çocuk filmleri
kiarostami: 
yarım kalan 

sözler
zeyno pekünlü çocuk filmleri

18:00 zeyno pekünlü kısa iyidir II kısa iyidir I kısa iyidir II
kiarostami: 
yarım kalan 

sözler
buster keaton

Çağdaş Sanatlar Merkezi kennedy cad. no: 4, kavaklıdere t: 0312 468 21 05

Alman Kültür Merkezi atatürk bulvarı no: 131, bakanlıklar t: 0312 471 41 41

dünya sineması

türkiye 2016

reha erdem

barışa giden 
yollar

buster keaton

zeyno pekünlü

kısa iyidir

çocuk filmleri

kiarostami

osmanlı’dan 
manzaralar II

Bilet Fiyatları  Öğrenci : 8TL     Tam : 10TL     Hafta içi 12:00 seansları : 5TL
Çocuk Filmleri ücretsizdir. Alman Kültür Merkezi’ndeki tüm gösterimler ücretsizdir.
Bilet satışı online olarak 18 Kasım’da Biletix’te ve Dost Kitabevlerinde başlayacaktır.

Biletix sitesinden alınan biletlerden işlem ücreti alınmaktadır. Dost Kitabevleri ve Çağdaş Sanatlar Merkezi 
Biletix gişesinde işlem ücreti alınmamaktadır. İnternetten alınan biletler Dost Kitabevleri  gişelerinden ya 
da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 25 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde kurulacak Biletix gişesinden 10.00 – 21.00 
saatleri arasında bastırılmalıdır. Koltuk numarası seçimi sadece  Dost Kitabevlerinden ve Çağdaş Sanatlar 

Merkezi gişesinden alınan biletlerde mümkündür. Bilet bastırabilmek için kimlik ibrazı gereklidir.
Seans başladıktan sonra salona izleyici alınmamaktadır.

Festivalde gösterilecek filmlerde yaş sınırı 18’dir. Çocuk filmlerinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.
Bu festival 5224 sayılı yasa gereğince, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan alınan izinle düzenlenmiştir.

* Yönetmenin katılımıyla              ** Reha Erdem’in sunumuyla               *** Padraig O’Malley’nin katılımı ve söyleşiyle               **** Canlı müzik eşliğinde

+ Zeyno Pekünlü söyleşisi

* ***

+

**

****

****

**

*****

** **

**


