


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

7 Aralık - Cuma 19.00

AÇILIŞ FİLMİ

kelebekler

*film ekibinin katılımıyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/kelebekler/


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

8 Aralık - Cumartesi 12.00

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  

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

8 Aralık - Cumartesi 14.00

başarının tatlı kokusu

http://ankarasinemadernegi.org/listings/azimin-annesi-rona/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/basarinin-tatli-kokusu/


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

8 Aralık - Cumartesi 19.00

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.

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

8 Aralık - Cumartesi 17.00

soğuk savaş

http://ankarasinemadernegi.org/listings/soguk-savas/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/sibel/


9 Aralık - Pazar 12.00

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

felaket

toz kardeşler

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/felaket/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/fabrika-2/


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

9 Aralık - Pazar 17.00

paranın kokusu

*film ekibinin katılımıyla

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.

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

9 Aralık - Pazar 14.00

http://ankarasinemadernegi.org/listings/paranin-kokusu/
http://ankarasinemadernegi.org/listings/bebek-janee-ne-oldu/


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

9 Aralık - Pazar 19.00

*film ekibinin katılımıyla

http://ankarasinemadernegi.org/listings/anons/


7 aralık
cuma

8 aralık
cumartesi

9 aralık
pazar

12.00 başarının tatlı kokusu
çocuk filmleri

abd ve hollanda

14.00 azim’in annesi rona bebek jane’e ne oldu?

17.00 soğuk savaş paranın kokusu

19.00
açılış filmi: 
kelebekler sibel anons

Halk Eğitim Merkezi t: 0368 261 18 59

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

Gösterimler ücretsizdir.
Gösterim başladıktan sonra salona izleyici alınmamaktadır. 

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