


Sichtwechsel Film Ödülü Hamburg
Amin, dokuz yıl önce eşi Aïsha’yı ve üç çocuğunu geride bırakarak çalışmak için Senegal’den 
Fransa’ya gelir. Bir gün Gabrielle ile karşılaşır ve aralarında bir ilişki başlar. Dokunaklı bir hüma-
nizm ve iyi niyet taşıyan Amin, filme adını veren göçmen Amin gibi, çeşitli nedenlerden dolayı 
kendilerini ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta bulan insanların içine düştükleri zor durumu 
anlatıyor.

amin
philippe faucon
fransa, 2018, dcp, 91’
fransızca, wolof dili; türkçe ve ingilizce altyazılı

Afganistan’ın Oscar adayı olan film, Tahran’da yaşayan Afgan sığınmacı Azim’in hasta annesi 
Rona’yı hayatta tutmak için gösterdiği çabayı konu alıyor. Kaçak yollardan ailesiyle birlikte yurt-
dışına çıkmasına yardımcı olduğu erkek kardeşi Faruk, Rona’yı yanına almayı kabul etmemiştir. 
Annesinin geç teşhis edilen şeker hastalığı nedeniyle durumunun kritik olduğunu öğrenen Azim, 
son bir umut olarak böbrek nakli için uğraşır. Ancak, organ için en uygun bağışçı kim olmalıdır?  
Azim’i ailenin reisi olarak zorlu bir karar ve arayış süreci beklemektedir. Azim’in Annesi Rona, 
mülteci yaşamının yanı sıra, aile hayatına ve sırlarına dair sarsıcı bir dram.

azim’in annesi rona rona, azim’s mother
jamshid mahmoudi
afganistan, iran, 2018, dcp, 89’
farsça; türkçe ve ingilizce altyazılı

Büyülü Fener Kızılay
1 Aralık - Cumartesi 16.30
4 Aralık - Salı 14.00

Büyülü Fener Kızılay 
2 Aralık - Pazar 14.00
5 Aralık - Çarşamba 16.30

Yönetmen Ödülü Belirli Bir Bakış - Cannes Gürcistan Sinema Eleştirmenleri En İyi Film Batum
Doğu Ukrayna’nın Donbass bölgesinde, savaşa barış denir, propaganda gerçek olarak anlatılır, 
nefret ise sevgi olarak bilinir. Ukrayna’nın Oscar adayı olan filmde olaylar, çeşitli suç çeteleri 
tarafından işgal edilen Donbass’ta geçiyor. Gönüllüler tarafından desteklenen Ukrayna ordusu 
ile Rus askerlerinin arka çıktığı ayrılıkçı çeteler arasındaki mücadele devam etmektedir. Açık 
bir silahlı çatışmanın yanında, kitlesel ölçekte cinayetler ve soygunlar ile sivil nüfusun kademeli 
olarak ayrıştırılmasının bir arada gerçekleştiği melez bir savaştır söz konusu olan.

donbass
sergei loznitsa 
ukrayna, almanya, fransa, hollanda, romanya, 2018, dcp, 121’
ukraynaca, rusça, ingilizce; türkçe ve ingilizce altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
5 Aralık - Çarşamba 18.30
6 Aralık - Perşembe 14.00

DÜNYA SİNEMASI

http://ankarasinemadernegi.org/listings/amin/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/azimin-annesi-rona/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/donbass/


Fipresci Ödülü, Altın Kamera Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu, Queer Palmiye Cannes En İyi Avrupa 
Filmi İzleyici Ödülü San Sebastian Sutherland Ödülü BFI Londra En İyi Oyuncu Odessa Altın 
Kule En İyi Film Ödülü Palic En İyi Uluslararası Uzun Film Zürih Seyirci Büyük Ödülü Spectrum 
FF Jüri Ödülü Ringerike
“2009’da bir Belçika gazetesinde erkek çocuk bedeniyle doğan ve balerin olmaktan başka hiçbir 
şey istemeyen bir genç kız hakkında bir makale okudum. Hikâye beni çok etkiledi, sürekli onu 
düşünmeye başladım. Bu kıza âşık olmuştum. Bana göre o bir cesaret örneğiydi. Eğer bir gün bir 
film çekersem bu onun hakkında olmalıydı. İzleyicilerin, kendine ait olmayan bir bedenle doğ-
manın nasıl bir his olduğunu anlamalarını istedim.” Lukas Dhont. Kız, Belçika’nın Oscar adayı.

En İyi Uzun Metrajlı Film Bükreş Anim’est
Ünlü psikoterapist Ruben Brandt, korkunç kâbuslarının verdiği acıyı durdurmak için Louvre, 
Tate, Uffizi, Hermitage, MoMA gibi dünyaca ünlü müzelerden ve özel koleksiyonlardan 13 tablo 
çalmak zorunda kalır. Ona eşlik eden dört hastasıyla birlikte kurduğu hırsız çetesi, soygunları 
büyük bir başarıyla gerçekleştirir. “Her karesi görsel sanatlar tarihinin ünlü örnekleriyle dolu bu 
canlandırma, kusursuz bir sinema ve sanat ansiklopedisi.” Variety

En İyi Yönetmen Cannes Büyük Ödül, Canvas İzleyici Ödülü Ghent Bronz Kamera 300 Ödülü 
Manaki Brothers En İyi Film, En İyi Ses, En İyi Kurgu Gdynia Altın Kanguru Polonya FF
Polonya’nın Oscar adayı Soğuk Savaş, savaş sonrası Polonya’sının yıkıntılarında karşılaşan bir 
kadın ve erkek arasındaki tutkulu bir aşk hikâyesi. 1950’lerdeki Soğuk Savaş sırasında Polonya, 
Berlin, Yugoslavya ve Paris’te geçen öyküde, günün politikaları, karakter uyuşmazlığı ve kaderin 
talihsiz oyunları, âşıkların ayrılmalarına neden olur. İmkânsız zamanlarda geçen, imkânsız bir 
aşk hikâyesi.

kız girl
lukas dhont
belçika, 2018, dcp, 105’ 
fransızca, flamanca; türkçe ve ingilizce altyazılı

koleksiyoncu: ruben brandt ruben brandt, collector
milorad krstić
macaristan, 2018, dcp, 94’
ingilizce; türkçe altyazılı

soğuk savaş cold war
pawel pawlikowski
polonya, ingiltere, fransa, 2018, dcp, 89’
lehçe; türkçe ve ingilizce altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
2 Aralık - Pazar 21.00
6 Aralık - Perşembe 16.30

Büyülü Fener Kızılay 
2 Aralık - Pazar 18.30

Büyülü Fener Kızılay 
30 Kasım - Cuma 12.00
5 Aralık - Çarşamba 21.00

http://ankarasinemadernegi.org/listings/kiz/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/koleksiyoncu-ruben-brandt/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/soguk-savas/


Fipresci Ödülü, Netpac Ödülü Eurasia East of West Büyük Ödülü, Fedeora Ödülü Karlovy Vary 
Roberto Rossellini En İyi Film Ödülü, İzleyici Ödülü Pingyao
Alkol bağımlısı Karabas, hamile genç karısıyla iki yakasını bir araya getirmeye çalışmaktadır. 
İlk karısı Zhipara, uzun zamandır kayıp oğulları Uluk’u bulduğu haberi ile geldiğinde, ortaya 
bir soru çıkar: Hep birlikte yaşamaları mümkün müdür? Geleneksel Kırgız âdetlerini, şamanik 
gelenekleri ve folklor motiflerini doğallıkla bir araya getiren Stishova, bu Orta Asya ülkesindeki 
yaşamı canlı bir şekilde betimlerken bir aile dramını ilginç bir komedi ile ustaca birleştiriyor.

Fipresci Ödülü, Vulcan En İyi Teknisyen Ödülü Cannes En İyi Yönetmen, En İyi Müzik Buil 
Ödülleri Altın Palmiye ICS Cannes Ödülleri Altın Kamera 300 Ödülü Manaki Brothers
Bu yıl Cannes’da en çok ilgi çeken ve Güney Kore’nin Oscar adayı olan Şüphe, kült yazar Haruki 
Murakami’nin öyküsünden sinemaya uyarlandı. Film, bir genç, âşık olduğu güzel kız ve zengin 
bir adam arasındaki aşk üçgeni ekseninde bir öfke ve saplantı hikâyesi anlatıyor.

süleyman dağı suleiman mountain
elizaveta stishova
kırgızistan, rusya, 2017, dcp, 102’
kırgızca; türkçe ve ingilizce altyazılı

şüphe burning
lee chang-dong
güney kore, 2018, dcp, 148’
korece; türkçe ve ingilizce altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
30 Kasım - Cuma 16.30
3 Aralık - Pazartesi 14.00

Büyülü Fener Kızılay 
1 Aralık - Cumartesi 21.00
6 Aralık - Perşembe 21.00

Jüri Özel Mansiyonu Locarno Fipresci Ödülü Viennale New Waves Ödülü Sevilla Altın Kayısı 
En İyi Belgesel Ödülü Erivan En İyi Balkan Filmi Dokufest Onur Mansiyonu Doxa En İyi Film 
Jeonju En İyi İlk Film, Uluslararası Sinema Dernekleri Federasyonu Ödülü St. Petersburg En İyi 
Uzun Metrajlı Belgesel Tacoma
Uzak Evren, İstanbul’un merkezinde zamanın durduğu, karakterlerin eski zamanları ve uzak yer-
leri anlattığı, bir yaşlılar evinde geçen şefkat dolu bir rüya gibi (...) Uzak Evren, içeriyle dışarının, 
geçmiş zamanla onu gerçek yapan anıların, teslimiyetle umudun arasındaki mesafede geziniyor. 
Filmin ritminin içinde bir yerlerde, yaşamla ölümün döngüsel dengesine rastlıyoruz ve bu şiirin 
tadını çıkarıyoruz. Serra Ciliv

uzak evren distant constellation
shevaun mizrahi
abd, türkiye, hollanda, 2017, dcp, 82’
türkçe, ingilizce, fransızca; türkçe ve ingilizce altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
3 Aralık - Pazartesi 12.00
6 Aralık - Perşembe* 18.30

*yapımcının katılımıyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/suleyman-dagi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/suphe/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/uzak-evren/


başarının tatlı kokusu sweet smell of success
alexander mackendrick
abd, 1957, dcp, 96’
ingilizce; türkçe altyazılı

büyük karnaval ace in the hole 
billy wilder
abd, 1951, dcp, 111’
ingilizce; türkçe altyazılı

öfkenin sesi the sound of fury 
cy endfield
abd, 1950, bluray, 91’
ingilizce; türkçe altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
2 Aralık - Pazar* 12.00

Büyülü Fener Kızılay 
4 Aralık - Salı* 21.00

Büyülü Fener Kızılay 
3 Aralık - Pazartesi* 16.30

En İyi Erkek Oyuncu Bambi Ödülleri Ulusal Film Koruma Kurulu Arşivi ABD Onur Listesi OFTA
Başarının Tatlı Kokusu, New York medya dünyasında gösteriş ile yozlaşmanın, şöhret ile gad-
darlığın iç içe geçtiği bir öykü. Burt Lancaster, hasta ruha sahip, güçlü dedikodu yazarını oy-
nuyor, Tony Curtis ise ruhunu satmaya hazır, hırslı ve entrikacı basın sözcüsü rolünde hayatı-
nın en iyi performansını sunuyor. Film bir ahlak çöplüğünün çirkin görüntüsünü sergiliyor, zeki 
anlatımıyla bizi etkilerken aynı zamanda hepimizi bu trajedinin suç ortaklarına dönüştürüyor. 
 Imogen Sara Smith  

YALANLAR ÇAĞI

En İyi Kadın Oyuncu Ulusal Eleştirmenler Birliği Ödülleri Ulusal Film Koruma Kurulu Arşivi 
ABD Uluslararası Ödül, En İyi Müzik Venedik 
İngilizce adındaki argo göndermeden, umutsuz finaline kadar Büyük Karnaval medya hakkın-
da bugüne kadar yapılmış en karanlık ama aynı zamanda en eğlenceli filmlerden biri. Vurucu 
olmayan tek bir diyaloğu yok. Wilder’in hem basını hem de toplumu acımasızca aşağıladığı film 
gösterime girdiğinde gişede çok başarısız oldu. Büyük Karnaval aradan geçen zaman içinde bir 
kült film mertebesine ulaştı ve her geçen yıl önemi daha iyi anlaşıldı.  Imogen Sara Smith

Kaliforniya’da 1933’te yaşanan bir linç olayından yola çıkan Öfkenin Sesi, basının gücünün 
kötüye kullanılmasını büyük bir başarıyla anlatan gerçek bir başyapıt. Yönetmen Cy Endfield, 
bu filmden hemen sonra McCarthy zulmü nedeniyle Amerika’yı terk etmek zorunda kalmıştı. 
Bu zeki ve sözünü esirgemeyen film, adını hiç duymamış olduğunuz en iyi kara film olabilir. 
 Jonathan Rosenbaum

*imogen sara smith ve ehsan khoshbakht’ın sunumuyla

*imogen sara smith’in sunumuyla

*ehsan khoshbakht’ın sunumuyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/ofkenin-sesi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/basarinin-tatli-kokusu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/buyuk-karnaval/


TÜRKİYE 2018

Jüri Özel Ödülü Venedik En İyi Akdeniz Filmi İtalyan Ulusal Film Yazarları Sendikası  Yılmaz 
Güney Özel Ödülü, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni, Uluslararası 
Yarışma Jüri Özel Ödülü Adana Özel Mansiyon Hayfa
Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü ve bugüne kadarki en güçlü filmini Türkiye’nin bugünkü siyasi 
sahnesi üzerine keskin bir yorum olarak sunmak hata olur. Bu film aynı zamanda gelip geçen 
askeri ve sivil darbelere rağmen akan hayata ve bu heterojen ulusun direncine dair de güncel bir 
hikâye. Anons, giderek artan bir tekinsizlik hissini elden bırakmadan, çok ağır adımlarla komedi-
ye açılan dengeli bir politik dram ve başlı başına güçlü bir film. Lee Marshall

Jüri Özel Ödülü Ulusal Yarışma
Osman ana dili Kürtçeyi konuşamayıp anlayan, ikinci dili Türkçeyi de anlayamayıp konuşan 
birisidir. Bu özelliğinden dolayı zaman içinde iki işi aynı anda yapamaz hale gelir. Çalışırken 
müşterilere cevap veremediği gibi arkadaşlarıyla sohbete katılmayı da beceremez. Evlenmek is-
temesine rağmen bu sorunundan dolayı kadınlarla kalıcı bir ilişki kuramaz. Osman’ın hayatı, bir 
müşterisinin onu bu takıntıdan kurtarabileceğini söylemesiyle değişmeye başlar.

En İyi Yönetmen MonsterFest
Ev Kadını, babası ve kız kardeşinin cinnet geçiren annesi tarafından öldürülmesinin ardından 
gerçeklikle bağı kopmaya başlayan Holly’nin hikâyesini anlatıyor. Yaşadığı bu korkunç olay 
Holly’nin yaşamını altüst eder. Holly, 20 yıl geçmesine rağmen kâbuslar görmekten kurtulama-
mıştır. Üstelik hayatı, çok daha büyük bir krizle karşılaşmasına neden olacak olaylara gebedir.

anons the announcement
mahmut fazıl coşkun
türkiye, bulgaristan, 2018, dcp, 94’
türkçe; ingilizce altyazılı

arada in between
ali kemal çınar
türkiye, 2018, dcp, 65’
kürtçe, türkçe; türkçe ve ingilizce altyazılı

ev kadını housewife
can evrenol
türkiye, 2017, dcp, 82’
ingilizce; türkçe altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
1 Aralık - Cumartesi* 18.30
5 Aralık - Çarşamba 12.00

Büyülü Fener Kızılay 
30 Kasım - Cuma* 18.30
4 Aralık - Salı 12.00

Büyülü Fener Kızılay 
3 Aralık - Pazartesi 21.00

*film ekibinin katılımıyla

*yönetmenin katılımıyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/anons/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/arada/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/ev-kadini/


Ankara’nın bir kenar mahallesinde yaşayan taksi şoförü Mehmet, kahve işletmecisi Metin ve iş-
siz gazeteci Adnan filmin kahramanlarıdır. Mehmet taksisine binen insanların karıştığı kanun 
dışı işleri arkadaşlarına anlatınca taksiye bir kamera koyarlar. Ankara’ya çapkınlığa gelen zengin 
bir iş adamına ait kayıt, şantaj ile para almalarını sağlar. “Hanımefendi” tarafından yönetilen, 
mafya-derin devlet olarak tanımlanabilecek bir örgüte ait bir dosya takside unutulunca, bir kenar 
mahalle komedisi olarak başlayan öykü, beklenmedik bir yöne evrilir.

Fipresci Ödülü, Genç Jüri Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü Locarno En İyi Film, En İyi Kadın Oyun-
cu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adana Hamburg Yapımcılar Ödülü Hamburg İzleyici Ödülü, 
Eleştirmenler Ödülü Montpellier En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu Ulusal Yarışma
Sibel, babası ve kız kardeşiyle Karadeniz’in dağlık bölgesinde bir köyde yaşar. Dilsizdir ve çev-
resiyle sadece bölgenin eski ve unutulmuş ıslık diliyle iletişim kurabilmektedir. Etraftakilerin 
uğursuz saydığı genç kız, dağlarda gezindiği söylenen bir kurdu avlayacağına inanır. Bir gün 
ormanda saklanan bir yabancı ile karşılaşması ile hayatı bambaşka bir hal alır. 

Dünya Sineması Kurmaca Jüri Büyük Ödülü Sundance Jüri Özel Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu 
İstanbul En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Kurgu 
Ankara Büyük Ödül Bükreş Özel Mansiyon Artfilmfest Kosice En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, 
İzleyici Ödülü Adana
Birbirlerinden uzakta yaşayan ve birbirlerini pek tanımayan üç kardeş, astronot Cemal, oyuncu 
Kenan ve öğretmen Suzan, 30 yıldır görüşmedikleri babalarından gelen telefonun ardından köy-
lerinde yeniden bir araya gelirler. Geldiklerinde babalarının öldüğünü ve köye kelebeklerin geldi-
ği dönemde gömülmek istediğini vasiyet ettiğini öğrenirler. Bir süre daha köyde kalmak zorunda 
olan kardeşler, bu sürede hem birbirlerini hem de babalarını daha iyi tanımaya çalışacaklardır.

paranın kokusu the smell of money
ahmet boyacıoğlu
türkiye, 2018, dcp, 97’
türkçe; ingilizce altyazılı

sibel
çağla zencirci, guillaume giovanetti
türkiye, fransa, almanya, lüksemburg, 2018, dcp, 95’
türkçe; ingilizce altyazılı

kelebekler butterflies
tolga karaçelik
türkiye, 2018, dcp, 117’
türkçe; ingilizce altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
3 Aralık - Pazartesi* 18.30

Büyülü Fener Kızılay 
4 Aralık - Salı* 18.30
6 Aralık - Perşembe 12.00

Büyülü Fener Kızılay 
5 Aralık - Çarşamba 14.00

*film ekibinin katılımıyla

*damla sönmez’in katılımıyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/kelebekler/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/paranin-kokusu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/sibel/


1975 Alman Film Eleştirmenleri Ödülü
ABD’den Almanya’ya uzanan bir coğrafyada geçen Alis Kentlerde 70’li yıllara dair unutulmaz bir 
portre. ABD’de her şeye yabancılaşarak kimlik bunalımına giren gazeteci Philip, dokuz yaşında 
bir kız çocuğunun sorumluluğunu almak zorunda kalır. Kızın büyükannesini bulmak için yaptık-
ları yolculuk sırasında karşılıklı hoşnutsuzlukları, yavaş yavaş candan bir sevgiye dönüşür. Film, 
Wenders’in Yeni Alman Sineması’nın öncülerinden biri olduğunu kanıtlıyor.

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar Altın Laurel En İyi Kadın Performansı Ödülü Laurel Ödülleri
Robert Aldrich’in Hollywood’un iki efsanesi Joan Crawford ve Bette Davis’i bir araya getirdiği 
Bebek Jane’e Ne Oldu? tekrar tekrar izlenebilecek kült bir klasik. Eskiden Hollywood yıldızı olan 
ve birbirinden nefret eden iki kız kardeşin öyküsünü ele alan film, gerçek hayatta da birbirlerine 
düşman oldukları bilinen Crawford ve Davis’in arasındaki gerilimden de besleniyor.

En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetmeni Jussi Ödülleri
İki Finli adamın altmışlı yılların ortalarında geçen inanılmaz maceralarıyla ilgili bir yol filmi. 
Arabanın sahibi Valto, sürekli kahve tüketirken, Reino ise durmadan içki içip gevezelik eder. Yol-
culuğun başında Estonyalı ve Rus iki kadın onlara katılır. Bu absürd komedi, anlaşılabilir iletişim 
zorluklarına ve erkek kahramanlarının karşı cinse yaklaşmadaki belirgin beceriksizliğine karşın 
sonlara doğru duygusal bir filme dönüşüyor. 

alis kentlerde alice in the cities
wim wenders
almanya, 1974, dcp, 110’
almanca, ingilizce; türkçe ve ingilizce altyazılı

eşarbına sahip çık, tatyana 
take care of your scarf, tatiana
aki kaurismäki
finlandiya, rusya, 1994, dcp, 65’
fince, rusça; türkçe ve ingilizce altyazılı

bebek jane’e ne oldu? what ever happened to baby jane?
robert aldrich
abd, 1962, dcp, 134’
ingilizce; türkçe altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
1 Aralık - Cumartesi* 14.00

Büyülü Fener Kızılay 
1 Aralık - Cumartesi* 12.00

Büyülü Fener Kızılay 
30 Kasım - Cuma* 21.00

*mahmut fazıl coşkun’un sunumuyla

*mahmut fazıl coşkun’un sunumuyla

*mahmut fazıl coşkun’un sunumuyla

GÖRÜNMEZ KENTLER  
MAHMUT FAZIL COŞKUN SEÇKİSİ

http://ankarasinemadernegi.org/listings/alis-kentlerde/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/bebek-janee-ne-oldu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/esarbina-sahip-cik-tatyana/


Favori Film, Eleştirmenler Ödülü Deauville En İyi İlk Film Independent Spirit Gümüş Leopar 
Locarno En İyi Yeni Yönetmen Ödülü New York Film Eleştirmenleri Birliği
Köklerini Fred Astaire-Ginger Rogers müzikallerinde, salon komedilerinde ve Woody Allen film-
lerinde bulabileceğimiz Metropolitan, New York’taki gece partileri üzerine bir film. Orta sınıftan 
gelen, içine kapanık öğrenci Tom, seçkinlerden ve zenginlerden pek hoşlanmamaktadır. Beklen-
medik bir şekilde bir grup genç kız ve erkekle arkadaş olması, önyargılarının hızla kaybolmasına 
yol açar. Kiralık smokiniyle katıldığı partilerdeki büyüleyici ortam ve yapılan entelektüel tartış-
malar hayatını değiştirir. Metropolitan, senaryosuyla Oscar’a aday olmuştu.

İlk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yapan Araf, hem bir deneme film hem de hayaletsi bir ka-
rakter olan Nayia’nın güncesi. Bosna Savaşı’ndan bu yana sürgündeki Nayia, Srebrenitsa soykırı-
mının 22. yıldönümü için geri dönüyor ve Srebrenitsa ve Saraybosna’dan Mostar’a gidiyor. Araf’a 
yol gösteren, Nayia’nın yol boyunca tuttuğu Daedalus ile İkarus mitosuyla birleşen güncesi. 

metropolitan
whit stillman
abd, 1990, dcp, 98’
ingilizce; türkçe altyazılı

araf
didem pekün
yunanistan, türkiye, bosna-hersek, 2018, dcp, 47’
ingilizce; türkçe altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
2 Aralık - Pazar* 16.30

Çağdaş Sanatlar Merkezi

1 Aralık - Cumartesi 16.00

DİDEM PEKÜN: HİSSETMEK İSTİYORUM

Film, tarihsel bir süreci bir sanatçının müzikal gelişimi üzerinden irdelerken, aynı zamanda geç-
mişin bugünle ilişkisini keşfetmeye çalışıyor. Pekün, Tülay German’ın öyküsünü kişisel bir dille 
aktarırken, ülkesinin 60’lardan günümüze içinden geçtiği politik çalkantıları belgesel görüntü-
lerle harmanlayarak çarpıcı bir şekilde yansıtıyor.

tülay german: kor ve ateş yılları
tülay german: years of fire and cinders
didem pekün
türkiye, 2010, dcp, 50’
türkçe; ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

1 Aralık - Cumartesi 16.00

*mahmut fazıl coşkun’un sunumuyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/metropolitan/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/araf-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/tulay-german-kor-ve-ates-yillari/


En İyi Belgesel Tribeca Buyens-Chagoll Ödülü Visions du Reel En İyi Belgesel Valletta Jüri Özel 
Mansiyonu Edinburgh Flinders Üniversitesi Uzun Metrajlı Belgesel Ödülü Adelaide
Avustralya açıklarındaki ıssız Christmas adasında tutulan sığınmacılar, mültecilik hakkı kazan-
mayı beklerken, yaşadıkları travmanın etkilerini onarmaya çalışıyorlar. Onlara bu yolda genç te-
rapist Poh Lin rehberlik ediyor. Aç Hayaletler Adası seyircisini farklı katmanlarda dolaştırırken, 
karanlık bir dönemin ruh halini sergiliyor.  

Jüri Büyük Ödülü: Belgesel Sundance Fritz Gerlich Ödülü Münih En İyi Film ZagrebDox En İyi 
Uzun Fılm DocEdge En İyi Belgesel El Gouna Jüri Özel Mansiyonu DocumentaMadrid Jüri Özel 
Ödülü, CDS Sinemacı Ödülü Full Frame En İyi Belgesel Valletta
Talal Derki, cihat ülküsüne bağlı radikal grupları alışılageldiği gibi şeytanlaştırmadan anlamaya 
çalışıyor. El-Nusra üyesi bir mayın uzmanı olan sekiz çocuk babası Ebu Usama’nın militan yö-
nünden çok, müşfik bir baba olarak erkek çocuklarıyla ilişkisini mercek altına alıyor. Babalar ve 
Oğullar, kendinden farklı düşünen kimseye hayat hakkı tanımayan bir kurtuluş vaadinin çıkma-
zını vurgularken, radikal barbarlığın nüfuz biçimlerini de kavramaya çalışıyor.  

aç hayaletler adası island of the hungry ghosts
gabrielle brady
almanya, ingiltere, avustralya, 2018, dcp, 94’
ingilizce, farsça, fransızca, mandarin; türkçe ve ingilizce altyazılı

babalar ve oğullar of fathers and sons
talal derki
almanya, suriye, lübnan, katar, 2017, dcp, 98’
arapça; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

2 Aralık - Pazar 16.00

Çağdaş Sanatlar Merkezi

1 Aralık - Cumartesi* 14.00

*poh lin lee’nin sunumuyla

SIĞINMA(SIZ)

aç hayaletler adası

http://ankarasinemadernegi.org/listings/babalar-ve-ogullar-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/ac-hayaletler-adasi-2/


En İyi İlk Film Taormina En İyi Film, Portekiz Film Eleştirmenleri En İyi Film Ödülü Santarem 
En İyi Film Türkiye Film Eleştirmenleri Derneği Ödülleri Don Kişot Ödülü Uluslararası Si-
nema Kulüpleri Federasyonu İkincilik Ödülü Strasbourg Uluslararası İnsan Hakları Festivali
Sinemamızın klasiklerinden Otobüs, Anadolu’dan kalkıp İsveç’e giden dokuz insanın dramını 
anlatırken, kapitalist toplumun, uygarlık denen yutturmacanın kişileri ne derece bencilleştirip 
birbirlerine yabancılaştırdığını, acımasız ve materyalist hale getirdiğini, teknoloji karşısında kır 
kökenli insanın çaresizliğini naif bir dille yansıtan bir başyapıt. Cumhur Cambazoğlu

En iyi Avusturya Belgesel Filmi Diagonale
Günümüzde politik ya da ekonomik nedenlerle yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda ka-
lanları zorlu bir mücadele bekliyor. Daha iyi imkânlara sahip olmaları nedeniyle sığınmacılar 
için çekim merkezine dönüşen ABD ve Avrupa, sınırlarını kalın duvarlarla kapamaya çalışıyor. 
Mülteci akınından çekinen Avusturya hükümeti, kısa bir süre önce, Brenner sınır kapısını tel ör-
gülerle tamamen kapatma kararı aldı. Geyrhalter’ın Tel Örgü ’sü, bu kararın sonuçlarını tartışan 
politik bir hiciv. Popülist politikaların en büyük panzehiri ise halkların sağduyusu. Filmde gö-
rüşlerine yer verilen sınır bölgesi sakinlerinin pek çoğu empatinin önemini bizlere hatırlatıyor.  

otobüs the bus
tunç okan
isveç, türkiye, 1976, bluray, 91’
türkçe, isveççe, almanca; türkçe ve ingilizce altyazılı

tel örgü the border fence
nikolaus geyrhalter
avusturya, 2018, dcp, 112’
almanca; türkçe ve ingilizce altyazılı

Büyülü Fener Kızılay 
30 Kasım - Cuma 14.00
4 Aralık - Salı 16.30

Çağdaş Sanatlar Merkezi

1 Aralık - Cumartesi 18.30

Fipresci Ödülü Karlovy Vary Özel Ödül ABD Ulusal Eleştirmenleri Birliği
Gezici Festival, 1968’in 50. yıldönümünü, Il Cinema Ritrovato işbirliğiyle, bu kez farklı bir coğ-
rafyadan, Küba’dan bir klasikle anıyor. Küba sinemasının en önemli filmi sayılan Azgelişmişlik 
Anıları, 1968’in heyecan ve çalkantılarına devrim sonrası Küba’dan bir bakış. Bir klasik olarak 
kabul edilen film, geçtiğimiz yıl Bologna Sinemateki tarafından dijital olarak yenilendi.

azgelişmişlik anıları memories of underdevelopment
tomás gutiérrez alea
küba, 1968, dcp, 97’
ispanyolca, ingilizce; türkçe ve ingilizce altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi

4 Aralık - Salı* 18.30

IL CINEMA RITROVATO: ÖZGÜR SİNEMA

*ehsan khoshbakht’ın sunumuyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/otobus-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/tel-orgu-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/azgelismislik-anilari/


Hollanda Eye Film Müzesi sessiz film küratörlerinden Elif Rongen-Kaynakçı’nın festival için seç-
tiği Delft Porseleninin Sırrı, bir çömlekçide ustabaşı olarak çalışan Jan Vogel’in öyküsünü anla-
tan bir suç filmi.

San Francisco Sessiz Film Festivali’nin Başkanı Robert Byrne’ün seçtiği Kapının Ardı, Birinci 
Dünya Savaşı sırasında gemisi bir Alman denizaltısı tarafından batırılan ve karısı kaçırılan Ame-
rikalı Oscar Krug’un intikam öyküsünü anlatıyor.

delft porseleninin sırrı the secret of delft 
maurits h. binger
hollanda, 1917, dcp, 70’
hollandaca arayazılı; türkçe altyazılı

kapının ardı behind the door
irvin willat
abd, 1919, dcp, 70’
ingilizce arayazılı; türkçe altyazılı

Çağdaş Sanatlar Merkezi
3 Aralık - Pazartesi* 18.30

Çağdaş Sanatlar Merkezi
2 Aralık - Pazar* 18.30

*elif rongen-kaynakçı sunumuyla ve canlı müzik eşliğinde

*robert byrne’ün sunumuyla ve canlı müzik eşliğinde

kapının ardı

SESSİZ SERÜVEN 
MÜZİSYENLER: STEPHEN HORNE, FRANK BOCKIUS

http://ankarasinemadernegi.org/listings/kapinin-ardi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/delft-porseleninin-sirri/


KISA
İYİDİR
I

alplerin büyüsü magic alps
andrea brusa, marco scotuzzi
italya, 2018, 14’23’’, kurmaca

karmaşık scrambled
bastiaan schravendeel 
hollanda, 2017, 6’28’’, canlandırma

kaza-ra accidence
guy maddin, evan johnson, galen johnson
kanada, 2018, 10’, kurmaca

her şey akar panta rhei
wouter bongaerts 
belçika, 2018, 10’14’’, canlandırma

bütün bu yaratıklar all these creatures
charles williams
avustralya, 2018, 13’, kurmaca

titanyum
gökçe erdem 
türkiye, kanada, 2018, 15’, kurmaca

raymonde ya da dikey yönde kaçış
raymonde or the vertical escape 
sarah van den boom 
fransa, 2018, 16’37’’, canlandırma

söz hakkı taking the floor 
hannes vartiainen, pekka veikkolainen 
finlandiya, 2017, 8’, kurmaca 

Çağdaş Sanatlar Merkezi
1 Aralık - Cumartesi 12.00
3 Aralık - Pazartesi 16.00

Çağdaş Sanatlar Merkezi
2 Aralık - Pazar 14.00
5 Aralık - Çarşamba 18.30

ikindi düğümü meshes of the afternoon 
maya deren, alexander hammid
abd, 1943, 13’13’’, kurmaca

am1200
david prior
abd, 2008, 39’, kurmaca

sapak
fırat mançuhan
türkiye, 2008, 15’30’’, kurmaca

beaver dam efsanesi the legend of beaver dam 
jerome sable
kanada, abd, 2010, 12’, kurmaca

son dalış one last dive
jason eisener
kanada, 2013, 1’09’’, kurmaca

güz hasadı autumn harvest
fredrik s. hana
norveç, 2014, 17’, kurmaca

KORKU 
SİNEMASI
CAN EVRENOL 
SEÇKİSİ

http://ankarasinemadernegi.org/listings/guz-hasadi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/son-dalis/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/beaver-dam-efsanesi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/sapak/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/am1200/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/ikindi-dugumu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/titanyum/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/soz-hakki/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/raymonde-ya-da-dikey-yonde-kacis/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/kaza-ra/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/karmasik/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/her-sey-akar/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/butun-bu-yaratiklar/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/alplerin-buyusu/


KISA
İYİDİR
II

Fransız Kültür Merkezi
Konrad Adenauer Cad. No. 30 Yıldız

1 Aralık - Cumartesi 17.00

Çağdaş Sanatlar Merkezi
2 Aralık - Pazar 12.00
4 Aralık - Salı 16.00

ayı the bear 
johannes stjärne nilsson
isveç, 2018, 19’, kurmaca

guaxuma
nara normande
brezilya, fransa, 2018, 14’, canlandırma

aşağıda down there
zhengfan yang
çin, fransa, 2018, 10’, kurmaca

gölgelerin arasında between the shadows
alice guimarães, mónica santos
fransa, portekiz, 2018, 13’25’’, canlandırma

harika şeyler 2022 things and wonders 2022
anna vasof
avusturya, 2017, 4’, kurmaca

gölge hayvanlar shadow animals
jerry carlsson 
isveç, 2017, 21’, kurmaca

bütün hikâye the full story 
daisy jacobs, christopher wilder
ingiltere, 2017, 7’30’’, canlandırma

bileyci el afilador
james casey
meksika, abd, 2017, 9’, kurmaca

http://ankarasinemadernegi.org/listings/harika-seyler-2022/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/guaxuma/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/golgelerin-arasinda/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/golge-hayvanlar/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/butun-hikaye/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/bileyci/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/asagida-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/ayi/


Çağdaş Sanatlar Merkezi
3 Aralık - Pazartesi 10.30
5 Aralık - Çarşamba 10.30

Çağdaş Sanatlar Merkezi
4 Aralık - Salı 10.30
6 Aralık - Perşembe 10.30

ÇOCUK 
FİLMLERİ
ABD

ÇOCUK 
FİLMLERİ
HOLLANDA

morris lessmore ve uçan kitaplar 
the fantastic flying books of mr morris lessmore
william joyce, brandon oldenburg
2011, 15’07’’, canlandırma

odun çocuk colosse colosse – a wood tale
yves geleyn
2012, 2’38’’, canlandırma

sessiz silent 
brandon oldenburg, limbert fabian
2014, 2’40’, canlandırma

koca ayı ve kırmızı kuş bear & bird
dan & jason 
2015, 4’40’’, canlandırma

toz kardeşler dust buddies
beth tomashek, sam wade
2016, 4’05’’, canlandırma

iki balon two balloons
mark c. smith
2017, 9’08’’, canlandırma

bilby 
liron topaz, pierre perifel, jp sans
2018, 7’58’’, canlandırma

jonas ve deniz jonas and the sea
marlies van der wel
2015, 11’25’’, canlandırma

dans eden kamera dancin’ the camera
pieter-rim de kroon
2016, 8’, kurmaca

fabrika red-end and the factory plant
robin noorda, bethany de forest
2016, 15’35’’, canlandırma

felaket catastrophe
jamille van wijngaarden
2017, 2’15’’, canlandırma

joe’nun kupası a cup of joe
samantha williams
2018, 3’, canlandıma

gelgit tides
fleur sophie de boer 
2018, 4’, canlandırma

balık, adam ve canavar the fish, man, and monster
nik ter beek
2018, 3’50’’, canlandırma

http://ankarasinemadernegi.org/listings/bilby/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/iki-balon/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/toz-kardesler/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/koca-ayi-ve-kirmizi-kus/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/sessiz-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/odun-cocuk-colosse/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/morris-lessmore-ve-ucan-kitaplar/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/balik-adam-ve-canavar/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/gelgit/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/joenun-kupasi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/felaket/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/fabrika-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/dans-eden-kamera/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/jonas-ve-deniz/


1 aralık
cumartesi

2 aralık
pazar

3 aralık
pazartesi

4 aralık
salı

5 aralık
çarşamba

6 aralık
perşembe

10.30
çocuk filmleri

abd
çocuk filmleri

hollanda
çocuk filmleri

abd
çocuk filmleri

hollanda

12:00 kısa iyidir I kısa iyidir II

14:00
aç hayaletler 

adası
korku 

sineması

16:00 didem pekün babalar ve 
oğullar kısa iyidir I kısa iyidir II

18:30 tel örgü kapının ardı
delft 

porseleninin 
sırrı

azgelişmişlik 
anıları

korku 
sineması

30 kasım
cuma

1 aralık
cumartesi

2 aralık
pazar

3 aralık
pazartesi

4 aralık
salı

5 aralık
çarşamba

6 aralık
perşembe

12.00 soğuk savaş
eşarbına 
sahip çık, 
tatyana

başarının 
tatlı kokusu uzak evren arada anons sibel

14:00 otobüs alis 
kentlerde

azim’in 
annesi rona

süleyman 
dağı amin kelebekler donbass

16.30
süleyman 

dağı amin metropolitan öfkenin sesi otobüs azim’in 
annesi rona kız

18:30 arada anons koleksiyoncu 
ruben brandt

paranın 
kokusu sibel donbass uzak evren

21.00
bebek jane’e 

ne oldu? şüphe kız ev kadını büyük 
karnaval soğuk savaş şüphe

Büyülü Fener Kızılay hatay sokak no: 18 kızılay t: 0312 425 0100

Çağdaş Sanatlar Merkezi kennedy cad. no: 4 kavaklıdere t: 0312 468 2105

Bu festival 5224 sayılı yasa gereğince, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan alınan izinle düzenlenmiştir.

Bilet Fiyatları  Öğrenci : 13TL     Tam : 15TL     Hafta içi 12.00 gösterimleri : 8TL
Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki tüm gösterimler ücretsizdir.

Biletler Büyülü Fener Sinemaları gişelerinden ve biletinial.com’dan satın alınabilir.
Gösterim başladıktan sonra salona izleyici alınmamaktadır.

Gösterimlerde ara verilmemektedir. 
Festivalde gösterilecek filmlerde yaş sınırı 18’dir. Çocuk filmlerinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.

dünya sineması

türkiye 2018

mahmut fazıl coşkun

yalanlar çağı

sığınma(sız)

sessiz serüven

özgür sinema

didem pekün

can evrenol

kısa iyidir

çocuk filmleri

http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/cocuk-filmleri-hollanda-24-gezici-festival/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/cocuk-filmleri-hollanda-24-gezici-festival/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/cocuk-filmleri-abd/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/cocuk-filmleri-abd/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/azimin-annesi-rona/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/azimin-annesi-rona/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/uzak-evren/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/uzak-evren/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/suphe/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/suphe/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/suleyman-dagi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/suleyman-dagi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/soguk-savas/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/soguk-savas/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/kiz/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/kiz/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/donbass/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/donbass/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/amin/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/amin/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/koleksiyoncu-ruben-brandt/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/sibel/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/paranin-kokusu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/kelebekler/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/ev-kadini/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/arada/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/arada/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/anons/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/anons/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/sibel/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/metropolitan/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/esarbina-sahip-cik-tatyana/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/alis-kentlerde/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/bebek-janee-ne-oldu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/ofkenin-sesi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/basarinin-tatli-kokusu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/buyuk-karnaval/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/otobus-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/tel-orgu-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/babalar-ve-ogullar-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/ac-hayaletler-adasi-2/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/didem-pekun-hissetmek-istiyorum/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/otobus-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/kapinin-ardi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/delft-porseleninin-sirri/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/can-evrenol-seckisi-korku-sinemasi/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/azgelismislik-anilari/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/can-evrenol-seckisi-korku-sinemasi/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/kisa-iyidir-24-gezici-festival/kisa-iyidir-i/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/kisa-iyidir-24-gezici-festival/kisa-iyidir-i/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/kisa-iyidir-24-gezici-festival/kisa-iyidir-ii/
http://ankarasinemadernegi.org/myfestivals/24-gezici-festival/kisa-iyidir-24-gezici-festival/kisa-iyidir-ii/

