


paranın kokusu

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.

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

10 Aralık - Pazartesi* 17.00

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, öte yandan teknoloji 
karşısında kır kökenli insanın çaresizliğini naif bir dille yansıtan bir başyapıt.

Cumhur Cambazoğlu

otobüs the bus
tunç okan
isveç, türkiye, 1976, bluray, 75’
türkçe, isveççe, almanca; türkçe ve ingilizce altyazılı

11 Aralık - Salı 10.30

*film ekibinin katılımıyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/paranin-kokusu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/otobus-2/


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.

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

11 Aralık - Salı* 13.00

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.

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

11 Aralık - Salı* 15.00

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

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

11 Aralık - Salı* 17.00

*film ekibinin katılımıyla

*stephen horne’un canlı müziği eşliğinde sessiz film gösterimi

*mahmut fazıl coşkun’un sunumuyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/metropolitan/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/delft-porseleninin-sirri/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/anons/


12 Aralık - Çarşamba 10.30

ÇOCUK 
FİLMLERİ
ABD ve 
HOLLANDA

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

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

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

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

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

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

toz kardeşler

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

12 Aralık - Çarşamba 13.00

http://ankarasinemadernegi.org/listings/azimin-annesi-rona/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/morris-lessmore-ve-ucan-kitaplar/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/toz-kardesler/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/bilby/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/dans-eden-kamera/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/fabrika-2/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/felaket/


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.

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

12 Aralık - Çarşamba 17.00

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. 

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

12 Aralık - Çarşamba 15.00

sibel

http://ankarasinemadernegi.org/listings/sibel/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/suphe/


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. 

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

13 Aralık - Perşembe 10.30

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

13 Aralık - Perşembe 13.00

eşarbına sahip çık, tatyana

http://ankarasinemadernegi.org/listings/esarbina-sahip-cik-tatyana/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/uzak-evren/


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

13 Aralık - Perşembe 15.00

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  

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.

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

13 Aralık - Perşembe 17.00

kelebekler

http://ankarasinemadernegi.org/listings/kelebekler/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/basarinin-tatli-kokusu/


10 aralık 
pazartesi

11 aralık 
salı

12 aralık 
çarşamba

13 aralık 
perşembe

10.30 otobüs
çocuk filmleri

abd ve hollanda
eşarbına sahip çık, 

tatyana

13.00 metropolitan azim’in annesi rona uzak evren

15.00
delft porseleninin 

sırrı sibel başarının tatlı 
kokusu

17.00 paranın kokusu anons şüphe kelebekler

Gösterimler ücretsizdir.
Gösterim başladıktan sonra salona izleyici alınmamaktadır. 

Festivalde gösterilecek filmlerde yaş sınırı 18’dir.
Çocuk filmlerinde yaş sınırı bulunmamaktadır. 

Kastamonu Üniversitesi Ahmed Yesevi Konferans Salonu t: 0531 384 1084

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