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S nemanın cadı 1895…
Adana'nın s nema göster m yle buluştuğu lk tar h 1902…
Adana'nın tar hsel gel ş m ne baktığımda s nema sevg s ve tutkusunun çok öneml b r düzeyde
olduğunu söyleyeb l r m.
Yüzlerce yazlık s nemadan, b nlerce Adanalının geceler n aydınlatan b r kültürden bahsed yorum.
Sanay de yakaladığı güç le s nemamıza her alanda kaynak yaratma b l nc ne ulaşmış, s nema sevg s le
yoğrulmuş b r kültürdür bu. Elbette Altın Koza F lm Fest val de bu tutkunun, kent m z ve s nema sanatı
arasında yaşanan muhteşem aşkın b r sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu yıl 29.'suna ulaşmıştır.
Adana, s nemaya büyük b r coşku le adanmışlıkla bağlanmış b r s nema kent d r. Bu kent n nsanına
yakışır b r bağdır bu. Yan Adana g b b r bağdır. Sevd ğ zaman, vazgeçmeden daha da coşkuyla sever
Adanalılar. İşte s nema ve sanatla olan l şk m z, ç nde böyle b r coşkuyu taşımaktadır. Her yıl
fest val m z hazırlarken b ze çalışma heyecanı veren, şehr m z n sanata, s nemaya duyduğu sevg ve
saygıdır.
S nema sanatı, toplumların kültürel ve teknoloj k gel şm şl k düzeyler n n b r gösterges olmasının yanı
sıra; son derece gen ş b r alanda etk nl k göstererek, günümüzde ülkeler n kültürler n tanıtmada en etk l
araçlardan b r hal ne gelm şt r.
Kültürler b rb r ne yaklaştıran, nsanların b rb rler n anlamasına olanak sağlayan en öneml
platformlardan b r s kuşkusuz s nemanın büyülü perdes d r. Zeng n b r kültür b r k m ne sah p olan
Adana'mız, kend değerler n dünyadak tüm değerlerle b rl kte özümseyeb lm ş ve bu sentez dünya d l
olan s nemada anlatab lm ş ender şeh rlerden b r d r.
Bugün Türk S nemasının yurt ç ve yurt dışındak başarılarından söz edeb l yorsak, bunda
yapımcısından yönetmen ne, senar st nden görüntü yönetmen ne, oyuncusuna kadar tüm kadrosu le
özver l b r şek lde çalışan s nemacıların yer çok büyüktür.
Altın Koza ve ülkem zdek d ğer s nema fest valler b r yandan toplumun her kes m n s nema sanatı ve
kal tel ﬁlmlerle buluşturmaya çalışırken, öte yandan ülke s nemalarının seçk n örnekler le kend
s nemasını karşılaştırma ve onların kültürler n tanıma fırsatı yaratmaktadır.
Altın Koza F lm Fest val m z, Akden z s nemasının öneml sanatçıları ve dünyanın pek çok ülkes nden
s nema profesyoneller le Türk sanatçıları arasında ş b rl ğ oluşturulmasında öneml b r görev
üstlenm şt r.
Bu yıl s nemamız maalesef Cüneyt Arkın, Fatma G r k, Erden Kıral ve C van Canova g b ülkem z
s nemasında asla unutulmayacak ve yerler doldurulamayacak değerler kaybett . S nemamızın başı sağ
olsun, ruhları şad olsun.
Altın Koza F lm Fest val m ze destekler n es rgemeyen başta Kültür ve Tur zm Bakanlığımıza, S nema
Genel Müdürlüğümüze, tüm kurum ve kuruluşlara, bütün çalışma arkadaşlarıma destekler ve emekler
ç n teşekkür ed yor, sevg ve saygılarımı sunuyorum. S nemamıza olan desteğ m z artarak devam
edecekt r.
Bu yıl 12-18 Eylül tar hler arasında gerçekleşecek olan fest val m zde yarışma ﬁlmler m ze başarılar
d l yor, sanatseverler fest val m z n coşkusunu b rl kte yaşamaya davet ed yorum.
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C nema was nvented n 1895...
The ﬁrst ﬁlm screen ng n Adana took place n 1902..
When I look at the h stor cal development of Adana I can see how mportant the love and pass on for
c nema s.
I'm talk ng about hundreds of outdoors c nemas, a culture br ghten ng up the n ghts of thousands of
people n Adana. Th s s a culture that has reached an awareness -w th the power of ndustry- n creat ng
resources at every level n our c nema, t's a culture shaped w th a love for c nema. Undoubtedly, The
Golden Boll F lm Fest val has emerged as a result of th s pass on and grand love between our c ty and
the art of c nema and th s year we celebrate t for the 29th t me.
Adana s a c ty of c nema, connected to c nema w th great enthus asm and devot on. The people of
th s c ty deserve th s bond. Th s bond s l ke Adana tself. The people of Adana love pass onately and
never g ve up on the r love. So our bond w th c nema and arts has th s k nd of enthus asm. Every year
wh le we organ ze the fest val, the love and respect th s c ty has for arts and c nema s the reason why
we are so enthus ast c.
The art of c nema s nd cat ve of the cultural and technolog cal level of development of soc etes. It
has also become an eﬀect ve tool of cultures gett ng to know one another as c nema today s n every
corner of the world.
The mag cal mov e theatres are undoubtedly one of the most mportant platforms that connect
cultures and help people understand one another better. W th ts r ch culture, Adana, s one of the few
c t es that has been able to absorb the values of other parts of the world and has succeeded n bu ld ng a
global language of c nema.
Today, f we can boast about the success of Turk sh c nema here and abroad t's all thanks to the hard
work of producers, d rectors, screenwr ters, c nematographers, actors, and everyone nvolved n the
ﬁlmmak ng process.
The Golden Boll and other ﬁlm fest vals n Türk ye work to br ng together all k nds of people n soc ety
w th the art of c nema and qual ty ﬁlms as well as create an env ronment where people get to know and
understand other cultures, compare them w th the r own cultures by watch ng outstand ng ﬁlms.
The Golden Boll Fest val has taken on the job of form ng a collaborat on w th great art sts of the
Med terranean C nema, profess onal ﬁlmmakers around the world and Turk sh art sts.
Th s year sadly we lost many great talents such as Cüneyt Arkın, Fatma G r k, Erden Kıral ve C van
Canova. We w ll never forget them. May they rest n peace.
I would l ke to thank The M n stry of Culture and Tour sm, our F lm Management, all nst tut ons and
foundat ons, and all the people we work w th for the r support and hard work. I would l ke to send my
warmest regards and respect to every s ngle person that has contr buted to the Golden Boll F lm
Fest val. Our support to c nema w ll cont nue to grow.
I w sh all the success to the ﬁlms compet ng th s year n our fest val that takes place between
September 12th and September 18th and call on art lovers to jo n us n th s emot onal endeavour.
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YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ
HONORARY AWARDS

HALE SOYGAZİ
Hale Soygaz 21 Eylül 1950 yılında
İstanbul'da dünyaya gel r. Ortaokulu Sa nt
Beno t Fransız Ortaokulu'na g der,
ardından Erenköy Kız L ses 'ne g der.
İstanbul Ün vers tes Fransız F loloj s 'nde
okumaya başladığı yıllarda modell k
yapmaya başlayan Soygaz , 1972 yılında
Saklambaç gazetes n n S nema Güzel
yarışmasında b r nc seç l r. Aynı yıl
İtalya'da yapılan Avrupa S nema Güzel
yarışmasında on sek z ülke güzel
arasında b r nc l ğe değer görülür.
Kara Murat: Fat h' n Feda s ﬁlm yle
1972 yılında oyunculuğa adım atan
Soygaz , B r Demet Menekşe, Vurun
Kahpeye, Oh Olsun, Nereden Çıktı Bu
Velet ve Sevg l Dayım ﬁlmler yle
Yeş lçam'a hızlı b r g r ş yapar.
Hale Soygaz , Yavuz Özkan'ın Maden
ve Atıf Yılmaz'ın yönett ğ B r Yudum
Sevg ﬁlm yle k kez Antalya F lm
Fest val 'nde En İy Kadın Oyuncu
Ödülü'ne layık görülür.
İrfan Tözüm'ün yönett ğ Caz be
Hanımın Gündüz Düşler , Barış
P rhasan'ın Küçük Balıklar Üzer ne B r
Masal ve Usta Ben Öldürse ﬁlmler nde
yer alan Hale Soygaz , Z ya Öztan'ın
yönett ğ Cah de adlı d z de Cah de
Sonku'nun hayatını canlandırır.
S nema ﬁlmler n n yanı sıra b rçok
telev zyon d z s nde rol alan Hale Soygaz
bu 29. Adana Altın Koza F lm
Fest val 'nden Onur Ödülü alıyor.

Hale Soygazi was born on September
21st 1950 in Istanbul. She attended Saint
Benoit French Secondary School and
then Erenköy Girls' High School. Ms.
Soygazi who started working as a model
during the years she started to study
French Philology at Istanbul University
was selected as the winner of Saklambaç
newspaper' Cinema Star competition in
1972. The same year, she was deemed
worthy of the ﬁrst prize among the
eighteen countries in the European
Cinema Star contest held in Italy.
Ms. Soygazi who went into acting in
1972 with the ﬁlm “Kara Murat: Fatih'in
Fedaisi” quickly dived into Yeşilçam with
the ﬁlms “Bir Demet Menekşe”, “Vurun
Kahpeye”, “Oh Olsun”, “Nereden Çıktı Bu
Velet”, and “Sevgili Dayım”.
Hale Soygazi won Best Actress Award
at the Antalya Golden Orange Film
Festival twice for her ﬁlms “Maden”
directed by Yavuz Özkan and “Bir Yudum
Sevgi” directed by Atıf Yılmaz.
Hale Soygazi who starred in ﬁlms like
“Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri”
directed by İrfan Tözüm, “Küçük Balıklar
Üzerine Bir Masal” and 'Usta Beni
Öldürse' directed by Barış Pirhasan
portrayed the life of Cahide Sonku in the
series 'Cahide' directed by Ziya Öztan.
Hale Soygazi who took part in many
television series as well as ﬁlms will
receive an Honorary Award at the 29th
Adana Golden Boll Film Festival this year.
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MÜJDAT GEZEN
29 Ek m 1943 yılında İstanbul Fat h'te
dünyaya gelen Müjdat Gezen 1953 yılında
lk kez sahneye çıkar. L se yıllarında da
t yatro oyunlarında yer alan Gezen, 7
Kocalı Hürmüz ﬁlm ndek küçük rolüyle lk
kez kamera karşısında geçer.
İstanbul Şeh r T yatroları'nda, Ulv Uraz
T yatrosu'nda oynadıktan sonra 1967
yılında arkadaşlarıyla Halk Oyuncuları'nı
kurar. İstanbul Ün vers tes Devlet
Konservatuar'ında uzun yıllar hocalık yapan
Gezen aynı zamanda b rçok 1970'l , 80'l
yıllarda telev zyonda skeçler yapar.
1982 yılında Az z Nes n, Kandem r
Kondur, Sadık Şend l, C han Dem rc , Altan
Erbulak, Perran Kutman g b m zah
yazarları ve oyuncularla Güldürü Üret m
Merkez 'n (GÜM) kuran Müjdat Gezen hem
yazılı basına hem de t yatro ve s nemaya
met nler, projeler üret r.
Müjdat Gezen müz kal oyunu olarak
kaleme aldığı Gırgır ye ser s ndek
Darbukatör Bayram karakter yle gen ş
k tleler n büyük beğen s n kazanır. Dört
ﬁlml k Gırgır ye ser s daha sonra Cennet
Mahalles olarak telev zyona uyarlanır.
Müjdat Gezen 1985 yılında Al
Özgentürk'ün Orhan Kemal' n Murtaza
romanında uyarlanan Bekç ﬁlm nde
canlandırdığı Murtaza karakter yle büyük
övgüler alır.
1991 yılında Müjdat Gezen Sanat
Merkez 'n (MSM) hayata geç rerek t yatro
ve s nemamıza b rçok genç oyuncu
kazandıran Müjdat Gezen' n oyunculuk ve
t yatro üzer ne k taplarının yanı sıra
yayınlanmış b rçok öykü ve anı k tapları
vardır.
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Born on October 29th 1943 in Fatih,
Istanbul, Müjdat Gezen made his debut in
1953. Mr. Gezen who also took part in
theater plays during his high school years
made his debut in front of the camera with
his small role in the ﬁlm “7 Kocalı Hürmüz”.
After working at the Istanbul Municipality
Theaters and the Ulvi Uraz Theater, he
founded Halk Oyuncuları with his friends in
1967. Mr. Gezen, who taught at Istanbul
University State Conservatory for many
years also created many comedy sketches
for television in the 1970's and 80's.
Müjdat Gezen founded a comedy
production center, Güldürü Üretim Merkezi
(GÜM) in 1982 with humorists and actors
such as Aziz Nesin, Kandemir Kondur,
Sadık Şendil, Cihan Demirci, Altan Erbulak,
Perran Kutman and produced texts and
projects for the press as well as theater and
cinema.
Müjdat Gezen won the hearts of many
with his character Darbukatör Bayram in the
“Gırgıriye” series, which he wrote as a
musical play. The four-ﬁlm “Gırgıriye” series
was later adapted for television as “Cennet
Mahallesi”.
In 1985, Müjdat Gezen received high
praise for his portrayal of Murtaza in Ali
Özgentürk's ﬁlm “Bekçi” which was adapted
from Orhan Kemal's novel “Murtaza”.
The Müjdat Gezen Art Center (MSM)
founded by Müjdat Gezen in 1991 paved
the way to many Turkish actors and
actresses. Mr. Gezen has many stories and
memoirs published as well as books on
acting and theater .
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Satyajit Ray 101 Yaşında / Satyajit Ray 101-Year-Old
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Babasını çok küçük yaşta kaybeden Satyaj t
Ray, 1921'de Kalküta'da doğdu. Büyük
düşünür Rab ndranath Tagore'n n
gözet m nde güzel sanatlar okudu,
sonrasında reklamlarda graﬁk tasarımcı ve
sanat yönetmen olarak çalıştı. 1947'de
Kalküta F lm Topluluğu'nu kurdu ve
Avrupa'ya yaptığı altı aylık b r yolculukta
100'ün üzer nde ﬁlm zlemey başardı.
F lmler ndek İtalyan Yen Gerçekç l ğ 'n n
etk s , özell kle "Apu Üçlemes "nde net
şek lde görüleb lmekted r.

Satyaj t Ray was born n Calcutta n 1921
and lost h s father at a very young age. He
stud ed n the ﬁne arts under the gu dance of
the great th nker Rab ndranath Tagore, and
worked as a graph c des gner and art st c
d rector n commerc als. In 1947, he founded
the Calcutta F lm Soc ety and n a journey of
s x months n Europe he managed to see
over 100 ﬁlms. The nﬂuence of Ital an
Neoreal sm bear ng over h s work s ev dent
from h s very ﬁrst ﬁlms, espec ally the “Apu
Tr logy”.

İlk ﬁlm "Pather Panchal " (1955) le b r d z
engel aşarak Ray, H nt s nemasının
Bollywood'un kapsamı ve kısıtlamalarıyla
sınırlandırılmaması gerekt ğ n kanıtlamıştır.
Çocuk Apu'nun gözünden Bengal'dek
gerçekl ğ n sert yönler n büyük b r
hassas yetle zley c s n sunar. Üçlemen n
k nc ﬁlm "Aparaj to" (1956), Apu'nun
olgunlaşma dönem ne odaklanır ve bu
olgunlaşmayı çok açık otob yograﬁk öğelerle
besler, böylece ﬁlm n m n mal st
b ç mc l ğ ne rağmen yoğun b r duygusal
der nl k çermes n sağlar. Üçüncü ﬁlm "Apur
Sansar"da (1959) yaşam boyu arkadaşı
olan Jean Reno r g b dönem n n büyük
s nemacılarından lham alan Ray, Apu'yu b r
yet şk n olarak gözlemlerken Yen Gerçekç
duyarlılıklarını b ç mde arayışlarla ve
tutkularla harmanlıyor. Ray' n üç ﬁlm n
müz kler ç n Rav Shankar'la çalıştığını
bel rtmekte fayda var.

After overcom ng a ser es of obstacles n h s
debut ﬁlm Pather Panchal (1955), Ray
proved that Ind an c nema was not to be
conﬁned w th n the scope and l m tat ons of
Bollywood.
Through the eyes of young Apu, a ch ld, he
presents the harsh s de of real ty n Bengal,
w th great tenderness. The tr logy’s second
ﬁlm, Aparaj to (1956), focuses on Apu’s
com ng of age, nfus ng t w th clear
autob ograph cal elements and desp te ts
m n mal st formal sm allows t to conta n
great emot onal depth. Insp red by the great
ﬁlmmakers of h s t me, such as Jean Reno r a l felong fr end– n The World of Apu (1959),
h s th rd ﬁlm, Ray observes Apu as a mature
adult, wh lst fus ng h s neoreal st sens b l t es
w th formal st c amb t ons and pursu ts. It s
worth not ng that the soundtrack of all three
ﬁlms was scored by Rav Shankar.

1992'dek ölümüne kadar yönetmenl ğe
devam eden Ray, toplam 36 ﬁlme mza
atmayı başarmıştır. Ray' n ﬁlmler hem
s nemasal hem yazınsaldır; çoğu zaman
klas k formatta olsalar da büyük oranda
ayrıntı ve yorumlama düzey nde şleyen
bas t b r anlatıya başvurur. Ray' n s neması
esasen gerçekç b r ton taşır, ancak b ç mde
m n mal stt r, y ne de son derece nsancıl
olmayı başarır. Ray, H nd stan geleneksell ğ
le modernleşmes arasında rahatça gez n r
ve kadının toplumdak konumu,
sömürgec l k, H nd stan kültürünün ve
toplumunun katı yapıları ve kuralları g b
öneml konularda sorular yönelt r. Eşs z ve
büyük hüman st s nemacı Ak ra
Kurosawa'nın dey m yle "Ray' n s nemasını
görmem ş olmak, dünyada güneş ve ayı h ç
görmeden var olmak demekt r."

Work ng up to h s death n 1992, Ray
managed to d rect a total of 36 ﬁlms. Ray’s
ﬁlms are both c nemat c and l terary at the
same t me; us ng a s mple narrat ve, usually
n a class cal format, but greatly deta led and
operat ng at many levels of nterpretat on.
H s c nema s ma nly of a real st c tone wh lst
m n mal st n ts form, yet manages to be
deeply humane. Ray moves eﬀortlessly
between Ind a’s trad t on and modern sat on,
and poses mean ngful quest ons, such a
woman’s stand ng n soc ety, colon al sm and
the r g d structures and rules of Ind a’s
culture and soc ety. In the words, of the great
and n m table human st ﬁlmmaker Ak ra
Kurosawa “Not to have seen the c nema of
Ray means ex st ng n the world w thout
see ng the sun or the moon”.
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DÜNYA SİNEMASI
WORLD CINEMA
Özet / Summary
Satyaj t Ray, lk çekt ğ bu uzun metraj ﬁlm , daha önce
k tap kapağını tasarladığı B bhut bhushan
Bandyopadhyay'ın aynı adlı k tabından uyarlamıştır.
Küçük Apu'nun gözünden zled ğ m z ﬁlmde,
Bengal'de geç m mücadeles veren dört k ş l k fak r b r
a len n h kayes anlatılıyor. Baba b r Brahmandır ve
sanata yetenekl olmasına rağmen, k ra toplayarak
a les n n geç m n sağlamak zorundadır. Apu le ve
Apu'ya yaşamında şek l verecek kadınlarla, kız
kardeş yle, annes yle ve teyzes yle tanışıyoruz. F lm,
İtalyan Yen Gerçekç l ğ 'n n çocuk mges nden
es nlen r ve büyük b r başarı elde eder. Ray' n 'auteur'
yönetmenler arasına katılmasını sağlayan natüral st
ve ş rsel b r ﬁlmd r.

YOL TÜRKÜSÜ

PATHER PANCHALI
1955 / 125’ / S yah Beyaz Black & Wh te /
H nd stan Ind a
Yönetmen / D rector: Satyaj t Ray
Senaryo / Screenplay: Satyaj t Ray,
B bhut bhusan Bandyopadhyay (roman
novel)
Müz k / Mus c: Rav Shankar
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Subrata M tra
Kurgu / Ed t ng: Dulal Dutta
Oyuncular / Cast: Sub r Banerjee, Karuna
Banerjee, Kanu Banerjee, Uma Das Gupta
Yapımcı / Producer: Satyaj t Ray
Yapım / Product on: Goverment of West
Bengal, Ep c F lms
Dağıtım / D str but on: C neph le Med a LLP,
Mumba

In h s debut, Satyaj t Ray adapted the book of the
same name by B bhut bhushan Bandyopadhyay, the
cover of wh ch he had prev ously des gned. The ﬁlm,
through the eyes of l ttle Apu, tells the story of a poor
fam ly of four n Bengal who ﬁghts for the r l vel hood.
The father s a Brahm n and, although art st cally
talented, s forced to make a l v ng by collect ng rents.
Along w th Apu, we meet the women who w ll shape
h m, h s s ster, h s mother and h s aunt. In a way
nsp red by the mage of the ch ld n Ital an neoreal sm,
t s a natural st c and poet c ﬁlm that was a great
success and ntroduced Ray to the pantheon of ﬁlm
auteurs.

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector

Öneml F lmler / Selected F lmograpy
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1955 Pather Panchal
1956 Aparaj to
1958 Parash Pathar
1958 Jalsaghar
1959 Apur Sansar
1960 Dev
1961 Teen Kanya
1963 Mahanagar
1964 Charulata
1966 Nayak
1970 Aranyer D n Ratr
1974 Shonar Kella

DÜNYA SİNEMASI
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Özet / Summary
Satyaj t Ray üçleme yapmaya n yetl değ ld ama lk
ﬁlm n uluslararası başarısının ardından Apu'nun
h kayes n anlatmaya devam etme kararı aldı. Bu
ﬁlmde babasının ölümünden sonra Apu'nun
ergenl ğ ne yönel r. Apu, r gözlü b r çocuktan
entelektüel açıdan meraklı b r gence dönüşürken,
Kalküta'da eğ t m görmeye başlar. Şehr n heyecanına
kapılıp annes n steks zce ve nad ren z yaret eder.
Annes yalnızdır ve ölüyordur, ancak oğlunun eğ t m n
engelleme end şes yle ona h ssett rmey stemez.
Şefkat dolu anlatımıyla çoğu zaman yürek burkan ﬁlm,
Apu'nun h kayes n yalnızca gen şlet p gel ş rmekle
kalmaz, aynı zamanda ruhsal olarak da der nl k
kazandırır. F lm, sade formuyla olduğu kadar duygusal
der nl ğ yle de d kkat çekm ş ve b rçok uluslararası
ödül kazanmıştır.

YENİLMEZ
APARAJITO

Yönetmen / D rector

1956 / 110’ / S yah Beyaz Black & Wh te /
H nd stan Ind a
Yönetmen / D rector: Satyaj t Ray
Senaryo / Screenplay: Satyaj t Ray,
B bhut bhusan Bandyopadhyay (roman
novel)
Müz k / Mus c: Rav Shankar
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Subrata M tra
Kurgu / Ed t ng : Dulal Dutta
Oyuncular / Cast: Smaran Ghosal, P nak
Sengupta, Kanu Banerjee, Karuna
Banerjee
Yapımcı / Producer: An l Choudhury,
Satyaj t Ray
Yapım / Product on: Ep c F lms
Dağıtım / D str but on: C neph le Med a LLP,
Mumba

Satyaj t Ray d d not ntend to complete the tr logy, but
after the nternat onal success of the ﬁrst ﬁlm, he
dec ded to cont nue tell ng the story of Apu. It deals
w th the adolescence of Apu follow ng h s father’s
death. As Apu progresses from a w de-eyed ch ld to
an ntellectually cur ous teenager, he ends up study ng
n Calcutta. Trapped n the exc tement of the c ty, he
v s ts h s mother reluctantly and rarely. She s lonely
and dy ng, but refuses to nvoke h s sympathy for fear
of h nder ng h s educat on. Th s tenderly express ve
and often heartbreak ng ﬁlm not only expands but also
sp r tually deepens the story of Apu. The ﬁlm w th ts
austere form but also w th ts emot onal depth won
many nternat onal awards.
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APU'NUN DÜNYASI
APUR SANSAR

1959 / 105’ / S yah Beyaz Black & Wh te /
H nd stan Ind a
Yönetmen / D rector: Satyaj t Ray
Senaryo / Screenplay: Satyaj t Ray
Müz k / Mus c: Rav Shankar
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Subrata M tra
Kurgu / Ed t ng : Dulal Dutta
Oyuncular / Cast: Soum tra Chatterjee,
Sharm la Tagore, Alok Chakraborty,
Swapan
Mukherjee
Yapımcı / Producer: An l Choudhury,
Satyaj t Ray
Yapım / Product on: Satyaj t Ray
Product ons
Dağıtım / D str but on: C neph le Med a LLP,
Mumba
Ödüller / Awards:
1959 Br t sh F lm Inst tute Awards
Sutherland Ödülü
1960 Nat onal F lm Awards Ind a Eny
Kurmaca
1960 Nat onal Board of Rev ew En İy
Yabancı F lm
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Özet / Summary
Satyaj t Ray, üçlemen n son ﬁlm n çekmeden önce
arada "The Mus c Room" ve "The Ph losopher's
Stone" ﬁlmler n yapmıştı. Bu ﬁlmde Apu artık yazar
olmak steyen, aşık olan, sevd ğ kadınla evlenen ve
onun ölümüyle yıkılacak olan yet şk n b r erkekt r.
Ray' n olgunluk dönem ne a t bu çalışması, Apu'nun
ger l ml babalık tecrübes n , kaybını, yasını ve n ha
uzlaşmasıyla yaşayacağı değ ş mler serg l yor. İlk k
ﬁlmde Yen Gerçekç l k' n sade b ç mler nden gelen
etk ler bar z olsa da üçlemen n son ﬁlm nde Ray,
dramaturj ye daha modern b r yönetmenl k tarzı
get r yor ve bunun sonucunda öncek k ﬁlmden farklı
ama eş t derecede ustalıklı b r yöntem zl yor.
Before complet ng the tr logy, Satyaj t Ray had
meanwh le d rected the ﬁlms The Mus c Room (1958)
and The Ph losopher’s Stone (1958). Apu s now an
adult man who asp res to become a wr ter, falls n love
and marr es h s w fe, whose death crushes h m. Th s
more mature work of Ray outl nes the tense
fatherhood of Apu and the changes he w ll suﬀer from
mourn ng, loss and eventual reconc l at on. Wh le n
the ﬁrst two ﬁlms the nﬂuence from the austere forms
of neoreal sm s ev dent, n the ep logue of the tr logy
Ray ntroduces a more modern d rect ng style n the
dramaturgy, w th the result that the ﬁlm d ﬀers from the
prev ous two, but s equally masterful.

Luis Bunuel
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Çalışmaları 1920'lerde sürreal stdeneyler nden
1950'lerde komed ve melodramlara, 1960 ve
1970'lerdeyse postmodern s nemaya kadar
çeş tl l k gösteren Buñuel, neredeyse
s nemayla eş zamanlı olarak 1900 yılında
doğdu ve yed kardeş n en büyüğüydü.
1917'de Madr d Ün vers tes 'ne kaydoldu ve
burada sanat, müz k, edeb yat ve s yasete lg
duyan gençler n caz be merkez olan öğrenc
yurdundak özgür düşünce grubunu kurdu.
Dönem n k yükselen yıldızı, şa r Lorca ve
ressam Dal g b dostları da burada ed nd .
Doğaya ve özell kle de böceklere hayran olan
Buñuel, başlarda entomolog olmayı
düşünüyordu, babasıysa toprak sah b ç n
faydalı ve saygın b r meslek olan mühend sl k
okumasında d retse de sonunda felsefe okudu.
20. yüzyıl sanatında ve sürreal zm hareket nde
öneml b r s m olan Lu s Buñuel, s nemanın
doğrusal, mantıksal anlatıdan kurtulma
hedeﬂer ne en başarılıyla ulaşan yönetmen
oldu. D ğer yönetmenler n b rçok sürreal st
ﬁlm nden farklı olarak, Buñuel asla sanatsal ya
da st l ze değ ld r: F lmler nde en saçma
anlarında b le, ac l, şok ed c ve çgüdüsel b r
n tel k vardır. Buñuel sert, alışılmamış gerçekç
ﬁlmler de yaratmaya devam ett , ancak bu
tarzdak ﬁlmler nde b le gerçek ve
gerçeküstünün şaşırtıcı b ç mde yan yana
gel şler gözlemlen r. F lmler , nsanın varoluş
sorunlarına get r len yavan toplumsal ya da
d nsel çözümlere d ren r ve eleşt r ler get r r.

Öneml F lmler / Selected F lmography
1929 Un Ch en Andalou
1930 L'Age d'Or
1933 Las Hurdes: T erra S n Pan
1950 Los olv dados
1953 El
1955 Ensayo de un Cr men
1962 El Angel Exterm nador
1964 Le Journal d'une Femme de Chambre
1965 S mon del Des erto
1967 Belle de Jour
1970 Tr stana
1972 Le Charme D scret de la Bourgeo s e
1974 Le Fantôme de la L berté
1977 Cet Obscure Objet du Dés r
30

H s works mov ng from surreal st
exper mentat on n the 1920s to comed es and
melodramas n the 1950s, and to postmodern
c nema n the 1960s and 1970s, Buñuel was
born almost s multaneously w th c nema, n
1900, and was the eldest of seven ch ldren. In
1917 he stud ed at the Un vers ty of Madr d,
where he founded the freeth nk ng group n the
student dorm tory, a center of attract on for
young people nterested n arts, mus c,
l terature and pol t cs. Here, he befr ended the
poet Lorca and the pa nter Dal , the two r s ng
stars of the per od, who would nﬂuence h s art
em nently. Fasc nated by nature, and
espec ally by nsects, Buñuel n t ally
cons dered becom ng an entomolog st, but
eventually stud ed ph losophy, although h s
father ns sted on h m study ng eng neer ng, a
reward ng and respectable profess on for a
landlord.
Lu s Buñuel, a key ﬁgure n the 20th century art
and movement of surreal sm, became the
ﬁlmmaker who most successfully ach eved the
goals of l berat on from c nemat c l near, log cal
narrat ve, and . Unl ke many Surreal st ﬁlms by
other d rectors, Buñuel s never artsy or
styl zed: there s an urgent, shock ng, and
v sceral qual ty to h s ﬁlms - even at the r most
absurd moments. Buñuel went on to create
harsh, unconvent onal real st ﬁlms as well, but
even n th s mode h s ﬁlms conta n startl ng
juxtapos t ons of the real and the surreal. H s
ﬁlms res st and cr t c ze fac le soc etal or
rel g ous solut ons to the problems of human
ex stence.
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EKMEKSİZ TOPRAK

LAS HURDES: TIERRA SIN PAN

Yönetmen / D rector

1933 / 30’ / S yah Beyaz Black & Wh te /
İspanya Spa n
Yönetmen / D rector: Lu s Buñuel
Senaryo / Screenplay: Lu s Buñuel
Müz k / Mus c: Dar us M haud, Johannes
Brahms
Görüntü Yönetmen / C nematographer: El
Lotar
Kurgu / Ed t ng : Lu s Buñuel
Oyuncular / Cast: Abel Jacqu n, Alexandre
O'Ne ll
Yapımcı / Producer: Ramon Ac n, Lu s
Buñuel
Yapım / Product on: Ramon Ac n
Dağıtım / D str but on: Lu s Bunuel F lm
Inst tute

Özet / Summary
Buñuel’ n gerçeküstücü üslubunun toplumsal gerçekç
öğelerle b rleşt ğ son derece sert b r belgesel,
yoksullukla sarsıcı b r yüzleşme… İspanya’nın çorak
ve fak r bölges Las Hurdes’te yaşayan köylüler n
yaşamına kamerasını çev ren Buñuel, ülken n
kentler nde o dönem yaşanan ekonom k gel şmelere
rağmen görmezden gel nen, hmal ed len, kader ne
terk ed len yoksul köylüler n öyküler n kend
perspekt ﬁnden perdeye yansıtır. Aslında ülken n
“meden ” bölgeler ne çok da uzakta yaşamayan Las
Hurdes sak nler n n, en bas t yaşamsal ht yaçlardan
dah yoksun b ç mde sürdürdükler zorluklarla dolu
hayatın belgelend ğ ﬁlm, dönem n İspanyol hükümet
tarafından yıllarca yasaklanmıştır.
Lu s Buñuel’ n "Ekmeks z Toprak"tak temel
amaçlarından b r şüphes z bölgedek durumu gözler
önüne sermekt r, ancak b r başka ve muhtemelen
daha da önemsed ğ amacı zley c y olab ld ğ nce
rahatsız etmekt r. Yönetmen, halkın per şanlığı
karşısında h ssett ğ çares zl ğ zley c n n de
h ssetmes n amaçlamış, kentl , orta üst sınıfın da bu
yoksullukta b r payı olduğunu fade etmek stem şt r
adeta. F lmde yönetmene Fransız şa r ve gazetec
P erre Mun k le akadem syen Rafael Sánchez
Ventura’nın yorumları da eşl k eder. "Ekmeks z
Toprak", kısa süres ne rağmen seyr de hazmı da zor
olan Buñuel' n en çarpıcı ﬁlmler nden b r d r.
A part cularly harsh documentary that comb nes
Buñuel's surreal st c style w th soc al real st elements,
a shock ng confrontat on w th poverty… Turn ng h s
camera to the l fe of the v llagers l v ng n Las Hurdes,
a barren and poor reg on of Spa n, from h s own
perspect ve Buñuel focuses on the neglect and
abandonment n the country's c t es desp te the
econom c developments at that t me. He reﬂects the
stor es of the poor v llagers that were abandoned and
left to the r fate. The ﬁlm, wh ch documents the hard
l ves of Las Hurdes res dents, who do not l ve far from
the 'c v l zed' parts of the country, w thout even the
s mplest v tal needs, was banned for years by the
Span sh government of the t me.
One of Lu s Buñuel's ma n goals n "Land W thout
Bread" s undoubtedly to llustrate the s tuat on n the
reg on, but another, and perhaps even more
mportant, goal s to d sturb the aud ence as much as
poss ble. The d rector a med to make the aud ence
feel the helplessness he felt n the face of the
desolat on of the people, and he wanted to express
that the urban, m ddle-upper class also had a share n
th s poverty. In the ﬁlm, French poet and journal st
P erre Mun k and academ c an Rafael Sánchez
Ventura also accompan es the d rector w th the r
comments. "Land W thout Bread", desp te ts short
durat on, s one of Buñuel's most str k ng, d ﬃcult to
watch and d gest ﬁlms.
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ÇÖL’ÜN SİMONU

SIMON DEL DESIERTO

Yönetmen / D rector

1965 / 43’ / S yah Beyaz Black & Wh te /
İspanya Spa n
Yönetmen / D rector: Lu s Buñuel
Senaryo / Screenplay: Lu s Buñuel, Jul o
Alejandro
Müz k / Mus c: Raul Lav sta
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Gabr el F gueroa
Kurgu / Ed t ng : Carlos Savage
Oyuncular / Cast: Clad o Brook, Enr que
Alverez Fel x, Hortens a Santoveña,
Franc sco Re guera
Yapımcı / Producer: Gustavo Alatr ste
Yapım / Product on: S nd cato de
Trabajadores de la Producc ón
C nematográﬁca (STPC)
Dağıtım / D str but on: Tamasa D str but on
www.tamasa-c nema.com
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Özet / Summary
Adana Kozan’a bağlı S s kasabasında doğduğuna
nanılan ve günahkâr olduğunu düşündüğü ç n
hayatının 36 yılını b r sütunun üstünde ç le doldurarak
geç ren Sur yel Az z S meon Styl tes’ n h kâyes nden
yola çıkan Çölün S mon’u, Buñuel’ n Meks ka’da
çekt ğ en çılgın ﬁlmlerden b r d r. F lmde S mon, altı
yıl, altı hafta ve altı gün boyunca çölün ortasındak b r
sütunun üzer nde yaşayıp Tanrı’ya ruhunun
arındırılması ç n dua ed p ç le çekm şt r. Takd rler n
sunmak ç n önce keş şler ve köylüler az z n z yaret ne
gel r. S mon, eller kes k b r hastayı y leşt r r, yakışıklı
b r keş ş lanetler. Şeytan çeş tl kılıklarda yanına gel p
S mon’u doğru yoldan çıkarmaya çalışır ve en
n hayet nde onu 1960'ların New York'unda b r kulübe
götürmeye kna eder.
Buñuel’ n gerçeküstücü anlatıları çer s nde en uç
noktalardan b r ne denk düşen Çölün S mon’u,
yönetmen n Meks ka’da çekt ğ ﬁlmler n sonuncusu.
Az zlerle lg l 13’üncü yüzyıldan kalma b r met nden
etk lenerek çekt ğ ﬁlm n n aslında uzun metrajlı b r ﬁlm
olmasını stem ş, ancak ﬁnansal güçlükler neden yle
ﬁlm orta metrajlı b r ﬁlm olarak tamamlamak zorunda
kalmıştır. Başlangıçta yönetmen, ﬁlm n sm n n
Radyoakt f As (Rebelde Rad oact vo) olmasını
stem şse de, b r şarkıya atıfta bulunan bu s m ç n
şarkının tel f hakları ödenemed ğ nden bu sm
kullanması mümkün olmamıştır.
Based on the story of the Syr an Sa nt S meon
Styl tes, who s bel eved to have been born n S s town
of Kozan, Adana and spent 36 years of h s l fe on a
p llar because he thought he was a s nner, S mon of
the Desert s one of the craz est ﬁlms Buñuel shot n
Mex co. In the ﬁlm, S mon suﬀers for s x years, s x
weeks, and s x days, l v ng on a p llar n the m ddle of
the desert, pray ng to God for the pur ﬁcat on of h s
soul. F rst, the monks and v llagers come to v s t the
sa nt to subm t the r apprec at on. S mon heals a
pat ent who has cut-oﬀ hands, curses a handsome
monk. Then the Dev l approaches h m n var ous
d sgu ses, try ng to m slead S mon and eventually
conv nces to take h m to a club n 1960s New York.
Co nc d ng w th one of the most extreme po nts n
Buñuel's surreal st c narrat ves, S mon of the Desert s
the last of the ﬁlms the d rector shot n Mex co.
Inﬂuenced by a 13th-century text about sa nts, he
or g nally wanted h s ﬁlm to be a feature ﬁlm, but due
to ﬁnanc al d ﬃcult es he had to complete t as a m dlength ﬁlm. In t ally, the d rector wanted the t tle of the
ﬁlm to be Rad oact ve Rebel (Rebelde Rad oact vo),
wh ch refers to a song, but t was not poss ble to use
the name as the copyr ght of the song could not be
pa d for th s name.

Pier Paolo Pasolini

33

1922'de Bologna'da doğdu. Yazar,
eleşt rmen, öykücü, şa r ve
s nemacıydı. K tlelerden
kaynaklanan ve k tlelere a t olanı
gerçekl ğ n fades ç n b r araç
olarak yen den değerlend rmeye
çalıştı. Gençl ğ nden t baren halk
kültürüne ve İtalya lehçeler ne lg
gösterd . L seden sonra Bologna
Ün vers tes Edeb yat Fakültes 'ne
kaydoldu ve burada Gramsc 'den
etk lenerek Hermet zm'e Marks zm
le s stemat k get rmeye çalıştı.
Aynı dönemde annes n n lehçes
olan Fr ul lehçes nde ve İtalyanca
ş rler yazmaya başladı. 1957'de
Fell n 'n n "La Nu t d Cab na"
ﬁlm n n d yaloglarını Serg o C tt le
Roma lehçes nde gel şt rm şt r.
1961'de başladığı yönetmenl k
kar yer nde, halk d l n ve
gerçekl ğ n dogmat k olmayan
ncelemes n savundu. İlk k ﬁlm
"Accatone" ve "Mamma Roma"
marj nal karakterler n hayatlarını
sunduğu Yen Gerçekç l k
esk zler d r. F lmler ne en kesk n
gerçekç l kle l r k sahneler
eklemey başarır, bu yönüyle
ﬁlmler zamanımızın en or j nal
örnekler ndend r. Daha sonrak
çalışmalarında sosyal eleşt r ye ve
gelenekten gelen öğeler n
kullanılmasına yönel r. "Az z
Matta'ya Göre İnc l" g b .
F lmograﬁs n n b r kısmını edeb
klas kler uyarlamaya adamış ve
1970'ler boyunca "Dekameron",
"Canterbury Masalları", "B nb r
Gece Masalları" ve "Salo ya da
Sodom'un 120 Günü"nü çekm şt r.
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He was born n 1922 n Bologna. A
wr ter, a cr t c, narrator, poet and
ﬁlmmaker, and tr ed to revalue the
popular as a veh cle for the
express on of real ty. From a
young age he showed h s nterest
n popular culture and Ital an
d alects. After ﬁn sh ng h gh
school, he stud ed n the Faculty
of Letters of the Un vers ty of
Bologna, and nﬂuenced by
Gramsc , tr ed to systemat ze
Hermet c sm w th Marx sm. At the
same per od, he started to wr te
poems n h s maternal d alect
Fr ul an, and Ital an. In 1957 he
developed the d alogues of
Fell n 's ﬁlm "La Nu t d Cab na" n
Roman d alect together w th
Serg o C tt .
In 1961 he began h s d rect ng
career, n wh ch he defended
popular language and the
adogmat c nvest gat on of real ty.
H s ﬁrst ﬁlms, Accatone and
Mamma Roma, are exerc ses n
neoreal sm, expos ng the l ves of
marg nal characters. In h s ﬁlms
he nserts lyr cal scenes w th the
starkest real sm, wh ch makes h s
work one of the most or g nal of
our t me. Dur ng the 1970s he
made "El Decameron", "The
Canterbury Tales", "One
Thousand and One N ghts", "Salò
or the 120 days of Sodom."
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DİLENCİ

ACCATTONE
1961 / 117' / S yah Beyaz Black & Wh te /
İtalya Italy
Yönetmen / D rector: P er Paolo Pasol n
Senaryo / Screenplay: P er Paolo Pasol n
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Ton no Dell Coll
Kurgu / Ed t ng: N no Baragl
Oyuncular / Cast: Franco C tt , Franca
Pasut, S lvana Cors n
Yapımcı / Producer: Alfredo B n , C no del
Luca
Yapım / Product on: Arco F lm
Dağıtım / D str but on: Mov et me srl
Ödüller / Awards:
1962 Karlovy Vary En İy F lm
1963 BAFTA En İy Yabancı Erkek Oyuncu

1961 Accattone
1962 Mamma
Roma
1963 La rabb a
1964 The Gospel
Accord ng to St.
Matthew
1969 Medea
1972 The
Canterbury Tales
1974 A Thousand
and One N ghts
1976 Salò, or the
120 Days of Sodom

Yönetmen / D rector

Öneml F lmler /
Selected
F lmography

Özet / Summary
20. yüzyıl Avrupa edeb yatı ve s nemasının en öneml
ﬁgürler nden P er Paolo Pasol n ’n n yönetmenl k
kar yer , Vened k F lm Fest val 'nde pröm yer yapan
toplumsal gerçekç ﬁlm "D lenc " le başlar. B r lk ﬁlm
olarak "D lenc ", o dönem yazar k ml ğ yle s vr len
Pasol n ’n n sanatsal ve entelektüel olgunluğunu
takd re şayan b r şek lde pel küle yansıtmakla kalmaz,
son ana kadar sansür ve saldırılara maruz kalacak
olan polem k yaratan b r ﬁlmograﬁn n de haberc s
olur.
İlk göster m n n ardından büyük tepk toplayan yapıt,
daha önce benzer görülmem ş b ç mde 18 yaş
sınırlamasıyla göster me g rm şt r. İlk ﬁlm nde, İk nc
Dünya Savaşı’nın ve faş zm n açtığı yaraların henüz
sarılmadığı b r dönemde, başkent Roma’nın yıkık
dökük kenar mahalleler nde gez nen Pasol n , temel
haklardan yoksun b r hayata mahkûm ed len, tüm
değerler n y t rmeye yüz tutmuş b r topluma ayna
tutar. Amatör b r oyuncu kadrosuyla gerçek
mekânlarda çek len ﬁlm, her ne kadar İtalyan Yen
Gerçekç l ğ nden zler taşısa da bu akımı
eleşt rmekten de ger durmaz.
H kâye, hayatında b r gün b le çalışmamış V ttor o
Accattone’n n Roma’nın banl yöler ndek sefalet dolu
yaşamını tak p eder. Seks şç l ğ ne zorladığı
Maddalena’nın sırtından geç nen başkarakter,
Maddalena ev terk ed nce ortada kalır ve k l selerden
yemek d lenecek noktaya gel r. Accattone, genç ve
na f Stella le karşılaşınca başka türlü b r hayatın
ht maller n denemeye başlayacaktır.
P er Paolo Pasol n 's d rector al career, one of the
most mportant ﬁgures of 20th century European
l terature and c nema, beg ns w th h s soc al real st
debut "Accatone", wh ch prem ered at the Ven ce F lm
Fest val. As a ﬁrst ﬁlm, "Accatone" not only reﬂects the
art st c and ntellectual matur ty of Pasol n , who stood
out as a wr ter at that t me, adm rably, but also heralds
a provocat ve ﬁlmography that w ll be subjected to
censorsh p and attacks unt l h s very last moment.
The ﬁlm, wh ch rece ved a great react on after ts ﬁrst
screen ng, was screened w th an unprecedented 18
age restr ct on. In h s ﬁrst ﬁlm, Pasol n , wander ng
around the ru ned suburbs of the cap tal c ty of Rome,
at a t me when the wounds of the Second World War
and fasc sm were not healed yet, m rrors a soc ety
that s condemned to a l fe w thout fundamental r ghts
and that s on the verge of los ng all ts values. The
ﬁlm was shot n real places w th an amateur cast and
although t bears traces of Ital an Neoreal sm, does
not refra n from cr t c z ng th s movement.
The story follows the m serable l fe of V ttor o
Accattone, who has never worked a day n h s l fe, n
the suburbs of Rome. The protagon st l ves oﬀ
Maddalena who s forced nto sex work, and s left to
tw st n the w nd when Maddalena leaves the house
and comes to the po nt of begg ng for food from
churches. When Accattone encounters the young and
na ve Stella, he beg ns to attempt for the poss b l t es
of another l fe.
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"B r sah pten d ğer ne g den, kâh sev len kâh hor
görülen, nsan dramlarının ortasında kalan ve hayatı
lk sah b Mar e'n n hayatıyla paralel şek lde lerleyen
eşek Balthazar'ın maceraları. Balthazar'ın hayatından
geçen a leler ve k ş ler, nsanlık hal n tüm sertl ğ yle
gözler önüne ser yor; bu sertl k, sak n ve uysal b r
hayvan olan Balthazar'ın bakışlarına yansıyınca daha
da bel rg nleş yor. Ancak tüm güçsüzlüğüne rağmen,
Balthazar kader n as lce kabullen yor.
"Eşeğ n, nsanlığın kusurlarını tems l eden yeterl
sayıda karakterle karşılaşmasını sted m. B r eşeğ n
yaşamı çok düz ve çok sak n olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, b r hareket, b r dramat k yüksel ş
yaratmak gerek yordu. İşte o noktada kızı düşündüm,
kaybolan kızı." Robert Bresson.

RASTGELE BALTHAZAR
AU HASARD BALTHAZAR

1966 / 95’ / S yah Beyaz Black & Wh te /
Fransa France Sweden İsveç
Yönetmen / D rector: Robert Bresson
Senaryo / Screenplay: Robert Bresson
Müz k / Mus c: Franz Shubert
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Gh sla n Cloquet
Kurgu / Ed t ng : Raymond Lamy
Oyuncular / Cast: Anne W azemsky, Walter
Green, Franço s Lafarge
Yapımcı / Producer: Mag Bodard
Yapım / Product on: Argos F lms, Athos
F lms, Parc F lm, SFI
Dağıtım / D str but on: Tamasa D str but on
Ödüller / Awards:
1966 Vened k C neforum Ödülü, Yen
S nema Ödülü, OCIC Ödülü, San G org o
Ödülü
1966 Cah ers du C nema En İy F lm
1967 Fransız S nema Yazarları Send kası
En İy F lm
1967 Vallado d En İy F lm

1951 D ary of a
Country Pr est
1956 A Man
Escaped
1956 P ckpocket
1967 Mouchette
1969 A Gentle
Woman
1983 L'Argent

Yönetmen / D rector

Öneml F lmler /
Selected
F lmograpy

The adventures of the donkey Balthazar as he passes
from one master to another, somet mes loved,
somet mes m streated, mmersed n the m dst of
human dramas, a l fe parallel to that of ts ﬁrst owner,
Mar e. The fam l es and nd v duals who cross the l fe
of the donkey llustrate all the roughness of the human
cond t on; a harshness all the more ev dent as t s
reﬂected n the gaze of Balthazar, a plac d and gentle
an mal. But desp te h s powerlessness, Balthazar
accepts h s fate nobly.
"I wanted the donkey to cross a certa n number of
human groups wh ch represent the v ces of human ty.
It was also necessary, g ven that the l fe of a donkey s
very equal, very serene, to ﬁnd a movement, a
dramat c r se. That's when I thought of a g rl, the g rl
who gets lost." -Robert Bresson
Yönetmen / D rector
40 yılı aşkın uzun s nema kar yer nde on üç uzun
metraj ﬁlm yönett ve s nema üzer ne "S nematograf
Üzer ne Notlar" adlı öneml b r k tap yazdı. Ne
geleneksel ne de Yen Dalga olan, kend ne has
m n mal st b r tarz gel şt rd .
Bresson, anlatılarını sıklıkla b r günce yahut vaka
öyküsü şekl nde b ç mlend rm şt r. Öyküler sadece
kahramanın bakış açısından anlatılmıştır ve yalnızca
baş karakter n o anda deney mled ğ şey ortaya
koymuştur. Bu b r nc şahıs tekn ğ n n en başarılı
örnekler nden b r kahramanın b r eşek olduğu
"Rastgele Balthasar"dır.
In h s long c nema career spann ng over 40 years, he
d rected th rteen feature ﬁlms and wrote wr tten an
mportant book on c nema ent tled "Notes sur le
c nematographe". He developed an d osyncrat c
m n mal st style that was ne ther trad t onal nor
'nouvelle vague'.
Bresson often fash oned h s narrat ves n the form of a
d ary or case h story. The stor es were told exclus vely
from the v ewpo nt of the protagon st, reveal ng only
what the central character was exper enc ng at the
moment. One of the most successful examples of th s
ﬁrst-person techn que was Au hasard Balthasar, n
wh ch the “person” was a donkey.
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Ustaca yazılmış senaryosu ve alegor k yaklaşımıyla
b r 'yol ﬁlm ', Robert Bresson'un kült klas ğ "Rastgele
Balthzar"ın çağdaş b r yorumu.
B r hayvanın gözünden bakıldığında dünya g zeml b r
yerd r. Melankol k bakışlı gr b r eşek olan Aİ'n n
yaşam yolu y ve kötü b rçok nsanla çakışır, sev nçler
ve acılar yaşar, tal h n felakete ya da çares zl ğ n
umulmadık b r sev nce rastgele dönüştüren feleğ n
çarkına katlanır. Ama masum yet n b r an b le
kaybetmez.
'A road mov e' w th ts masterfully wr tten screenplay
and ts allegor cal approach, a contemporary
nterpretat on of the cult class c "Au Hasard Balthazar"
by Robert Bresson.
The world s a myster ous place when seen through
the eyes of an an mal. EO, a grey donkey w th
melanchol c eyes, meets good and bad people on h s
l fe’s path, exper ences joy and pa n, endures the
wheel of fortune randomly turn h s luck nto d saster
and h s despa r nto unexpected bl ss. But not even
for a moment does he lose h s nnocence.

Aİ

EO
2022 / 86’ / Renkl Color / Polonya Poland
İtalya Italy
Yönetmen / D rector: Jerzy Skol mowsk
Senaryo / Screenplay: Jerzy Skol mowsk ,
Ewa P askowska
Müz k / Mus c: Pawel Myk etyn
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
M chal Dymek
Kurgu / Ed t ng : Agn eszka Gl nska
Oyuncular / Cast: Sandra Drzymalska,
Mateusz Kośc uk ew cz, Tomasz Organek,
Isabelle Huppert
Yapımcı / Producer: Ewa P askowska,
Jerzy Skol mowsk
Yapım / Product on: Skop a F lm, Al en
F lms
Dağıtım / D str but on: B r F lm

Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes En İy Özgün Müz k Ödülü,
Jür En İy Yönetmen Ödülü
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Yönetmen / D rector
Varşova Ün vers tes 'nde etnografya, tar h ve edeb yat
okuyan Polonyalı duayen yönetmen, senar st, aktör ve
şa r Skol mowsk , daha sonra Łódź'dak Ulusal F lm
Okulu'na kaydoldu ve burada lk ﬁlm "Sudak Bıçak"ın
d yaloglarını yazacağı Roman Polansk le tanıştı.
Kısa ﬁlm "Boks" le 1962'de Budapeşte'dek
Uluslararası Spor F lmler Fest val 'n n Büyük Ödül'ünü
kazandı. Yönett ğ lk uzun metraj ﬁlm 1964'tek
"Ident ﬁcat on Mark: None" oldu. 1960'ların ortaları,
Polonya s nemasında 'Üçüncü Polonya S neması'
olarak s mlend r len b r akımın başlangıcına tanık
oldu. Skol mowsk bu kuşağın önde gelen tems lc s
olarak anılır.
Pol sh veteran d rector, screenwr ter, actor, poet
Skol mowsk , ﬁrst stud ed ethnography, h story and
l terature at Warsaw Un vers ty, later enrolled at the
Nat onal F lm School n Łódź, where he met Roman
Polansk , w th whom he would wr te the d alogues of
Polansk 's debut "Kn fe n the Water". H s short ﬁlm
"Boks" won the Grand Pr x at the Internat onal Sport
F lm Fest val n Budapest n 1962. H s feature
d rect ng debut was "Ident ﬁcat on Marks: None" n
1964. The m d-1960s w tnessed the emergence of a
trend n Pol sh c nema called "the Th rd Pol sh
C nema'. Skol mowsk s referred to as the lead ng
representat ve of th s generat on.
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"Başkalık", b rb r ne yönelen k s nematograﬁk ﬁk r
arasında köprü kuran b r kavramsal katılım ve arınma
fades olarak 2011'de çek ld . F lm, b r yandan Robert
Bresson'un "Rastgele Balthazar" ﬁlm ne göndermede
bulunarak "vahş gerçekl ğ ve kader n gar pl kler "n
(Steven Bode ve Sara Raza; 2011; Erg n ÇavuşoğluBaşkalık) vurguluyor. Öte yandan, doğrudan
konograﬁs yle ve sembol zm yle Çavuşoğlu'nun 2010
tar hl Kr stal ve Alev adlı v deo çalışmasındak öneml
b r öğeye başvuruyor. Bu çok kanallı v deo
yerleşt rmen n b r ekranında, anlatıcı, kara
mayınlarıyla dolu Türk ye-Sur ye sınırı arasında eşek
sırtında karaborsa malları taşımakta çocukları
kullanan ve kaçınılmaz ölümle sonuçlanan alternat f
b r ekonom ve yasadışı kaçakçılık hakkında b r öykü
anlatıyor. F lm, Malkara'da profesyonel olmayan
oyuncularla ve Bresson tarzı ç lec b r yöntemle
çek ld . Manzara, Bresson'un ﬁlm ndek Fransa'nın
Pre-Pyrenees bölges n çağrıştırır.

BAŞKALIK
ALTERITY

2011 / 18’ 54” / S yah Beyaz Black and
Wh te / Türk ye Turkey İng ltere UK
Yönetmen / D rector: Erg n Çavuşoğlu
Senaryo / Screenplay: Erg n Çavuşoğlu,
Robert Bresson (es n /based on)
Görüntü Yönetmen / D rector of
Photography: Emre Erkmen
Müz k / Mus c: Schubert P ano Sonata No.
20, Esben Tjalve ( cra /performed by)
Kurgu / Ed t ng: Erg n Çavuşoğlu
Ses Kurgusu / Sound Ed t: Jonathan
Cron n
Oyuncular / Cast: D lay Tüzün, Hazel Ece
Tüzün, Umut Yontar, Hasan Kaşıkçı, Ahmet
Bedel, Yavuz Devec , İsmet Çavuşoğlu,
Zek Alemdar, Söner Den z, Şaban Kokaş
Yapımcı / Producer: Erg n Çavuşoğlu,
RAMPA Istanbul
Yapım / L ne Producer: İsmet Çavuşoğlu
Dağıtım / D str but on: Erg n Çavuşoğlu,
Sev l Dolmacı

2019 Tractatus de
Sphaera
2011 Des re L nes
/Duende
2010 Crystal &
Flame
2009 Voyage of no
Return
2008 S lent Gl de
2006 Po nt of
Departure

Yönetmen / D rector

Öneml F lmler /
Selected
F lmography:

"Alter ty" was produced n 2011 as a gesture of
conceptual engagement and clar ﬁcat on br dg ng two
converg ng c nematograph c deas. On the one hand,
the ﬁlm re nforces the nﬂuence of “brute real ty and
the as n n t es of dest ny” (Steven Bode and Sara
Raza; 2011; Erg n Cavusoglu – Alter ty), allud ng to
Robert Bresson’s ﬁlm ‘Au Hazard, Balthazar’. On the
other hand, t nvokes d rectly n ts conography and
symbol sm a key element n Çavuşoğlu’s v deo work
from 2010 ent tled Crystal & Flame (2010). One
screen of th s mult channel v deo nstallat on shows a
narrator tell ng a story about an alternate economy
and ll c t trade of smuggl ng that employs ch ldren to
transport black market goods on donkeys’ backs
between the landm ne-strewn Turk sh and Syr an
border, result ng n nev table death. The ﬁlm was
produced n Bresson an ascet c style work ng w th
non-profess onal actors on locat on n Malkara. The
landscape s rem n scent of the one n Bresson’s ﬁlm the Pre-Pyrenees n France.
Yönetmen / D rector:
Erg n Çavuşoğlu 2003'te 50. Vened k B enal 'nde
Türk ye'y tems l ett . 2004'te Beck's Futures Pr ze ve
2010'da Artes Mund 4 kısa l steler ne g rd . 2006'da
dönem n B rleş k Krallık F lm Konsey tarafından New
York merkezl yazar Arnold Barkus le yazdığı
"Ephemeral Patterns" adlı uzun metrajlı ﬁlm
gel şt rmekle görevlend r ld . V deo yerleşt rmeler ve
ﬁlm çalışmaları, b rçok önde gelen uluslararası müze,
b enal ve fest valde kapsamlı şek lde serg lend .
Erg n Çavuşoğlu co-represented Turkey at the 50th
Ven ce B ennale n 2003. He was shortl sted for the
Beck’s Futures Pr ze n 2004 and for Artes Mund 4 n
2010. In 2006 he was comm ss oned by the then UK
F lm Counc l to develop a feature-length ﬁlm ent tled
Ephemeral Patterns, wh ch he co-wrote w th the New
York-based wr ter Arnold Barkus. H s v deo nstallat on
and ﬁlm works have been exh b ted extens vely
across many prom nent nternat onal museums,
b enn als, and fest vals.
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Rus b l m nsanı Sergey Z mov ve oğlu N k ta, S b rya'nın
ücra b r köşes nde, k mseden yardım stemeden ve
k mseden z n almadan yok olmuş Buz Devr ekos stem n
yen den canlandırmaya çalışıyor. Y rm yıl önce Sergey, o
günlerde kabul gören parad gmaları saracak olan keşﬁn
Sc ence Magaz ne'de yayınlatarak b l m cam asında ses
get rm şt . D ğer b l m nsanları, Z mov'un keşﬁn n
sonuçlarını araştırmak üzere Kuzey Kutbu'na akın
ederken Sergey b r adım daha ler g der ve m lyonlarca
at, b zon, gey k, yak ve belk de klonlanmış mamutun
Kuzey Asya'nın düzlükler nde dolaşarak permafrost
tabakasını tekrar stab l ze edeb leceğ n , kontrolden çıkan
küresel ısınmanın felaket senaryosunu önleyeb leceğ n
öne sürer. Sonra teor s n kanıtlamak ç n bölgeye
hayvanlar get rmeye başlar ve deney ne Buz Devr Parkı
adını ver r.Baba ve oğul bu k l , küresel çevre felaket n n
en kötü senaryosunu savuşturab l r ve nsanlığın doğayla
l şk s n yen den şek llend reb l r m ?

BUZ DEVRİ PARKI
PLEISTOSCENE PARK

2022 / 101’ / Renkl Color / ABD USA
Yönetmen / D rector: Luke Gr swold Terg s
Müz k / Mus c: Dan Cantrell
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Luke Gr swold Terg s
Kurgu / Ed t ng : Maureen Gosl ng
Oyuncular / Cast: N k ta Z mov, Sergey
Z mov
Yapımcı / Producer: Jed R ﬀe
Yapım / Product on: Mammoth Steppe
F lms
Dağıtım / D str but on: Java F lms

Seek ng no one’s help and ask ng nobody’s perm ss on, n
the most remote corner of S ber a, Russ an sc ent st
Sergey Z mov and h s son N k ta are try ng to resurrect a
van shed Ice Age ecosystem. Twenty years ago, Sergey
rocked the sc ent ﬁc commun ty by publ sh ng a parad gmshatter ng d scovery n Sc ence Magaz ne. Wh le other
sc ent sts rushed to the Arct c to conduct follow-up
research that would untangle the mpl cat ons of Z mov’s
d scovery, Sergey went a step further. He proposed that
m ll ons of horses, b son, re ndeer, yaks —and perhaps
cloned mammoths — once aga n roam ng the northern
half of As a, can stab l ze permafrost and prevent th s
catastroph c scenar o of runaway global warm ng. Then,
to prove h s theory, he started br ng ng the an mals and
he called h s exper ment Ple stocene Park. Can these
father and son stave oﬀ a worst-case scenar o of global
env ronmental catastrophe and reshape human ty’s
relat onsh p w th the natural world?

Ödüller / Awards:
2022 Vera Fest val İzley c Ödülü
2022 C nemamb ente Özel Mans yon
2022 Olomuc B l m Belgeseller Fest val
Mans yon

Yönetmen / D rector

2022 Ple stocene
Park
2011 Smok n' F sh

Yönetmen / D rector

F lmler /
F lmography

Luke Gr swold-Terg s, kültürel antropoloj eğ t m almıştır.
Zamanının yarısını San Franc sco Bay Area bölges nde,
yarısını Alaska'da geç ren yönetmen Cal for a'da büyüdü.
İlk belgesel "Smok n' F sh" b r Alaska köyünde çekt . Yen
tamamladığı Buz Devr Parkı belgesel yle, nsan ve doğal
yaşam alanı arasındak l şk ye duyduğu lg s n
vurguluyor.
Luke Gr swold-Terg s has a background n cultural
anthropology. Based part-t me n the San Franc sco Bay
Area and part-t me n Alaska, he grew up n Cal forn a. He
d rected h s ﬁrst ﬁlm Smok n’ F sh n a Nat ve Alaskan
v llage.H s newly released Ple stocene Park h ghl ghts h s
pass on for the relat onsh p between humans and h s
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Alex Pr tz' n lk uzun metraj belgesel , Amazon yağmur
ormanlarında koruma altındak topraklarını
kolon leşt rmeye azmetm ş yerl olmayan ç ftç lere karşı
savunan Brez lya'nın yerl s Uru-eu-wau-wau halkının
lham ver c mücadeles n gözler önüne ser yor.
Brez lya hükümet n n Uru-eu-wau-wau'larla lk kez temasa
geçt ğ 1981 yılından ber , kırk yıldır devam eden
kontrolsüz orman tahr batının sonucunda, yaşadıkları
bölge ağaçsızlaştırılmış tarlalar ve hayvan ç ftl kler yle
çevr l yeş l b r yağmur ormanı adasına dönüştü.
Toplulukları yaşam mücadeles ver rken, genç yerl l der
B taté Uru-eu-wau-wau ve onun kadın akıl hocası
Ne d nha Bande ra, yağmur ormanlarını st lacılardan
korumakta yen yöntemler bulmalıdır.

BÖLGE

TERRITORY
2022 / 83’ / Renkl Color / Brez lya Braz l
Dan marka Denmark ABD USA
Yönetmen / D rector: Alex Pr tz
Senaryo / Screenplay:
Müz k / Mus c: Katya M ha lova
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Alex Pr tz, Tanga Uru-eu-wau-wau
Kurgu / Ed t ng : Alex Pr tz, Carlos Berlev
Oyuncular / Cast: Ne d nha Bande ra, B tate
Uru Eu Wau Wau
Yapımcı / Producer: Darren Aronofsky, W ll
N. M ller, S gr d Dyekjær, L zz e G llett,
Gabr el Uch da
Yapım / Product on: Assoc ação Jupaú do
Povo Uru-eu-wau-wau, Doc Soc ety,
Docum st, Pass on P ctures, Protozoa
P ctures
Dağıtım / D str but on: Dogwoof
Documentar es

F lmler /
F lmography
2019 My Dear
Kyrgyzstan
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Yönetmen / D rector

Seç lm ş Ödüller / Selected Awards:
2022 Sundance Jür Özel Ödülü, Sey rc
Ödülü
2022 Tellur de Dağ F lmler Fest val Mov ng
Mounta ns Ödülü
2022 The Hauge Mov es That Matter
Akt v st Belgesel Ödülü

The feature documentary debut of d rector Alex Pr tz
follows the v tal, nsp r ng ﬁght of the Ind genous Uru-euwau-wau people of Braz l to defend the r land from nonInd genous farmers ntent on colon z ng the r protected
terr tory n the Amazon ra nforest.
S nce the Uru-eu-wau-wau were ﬁrst contacted by the
Braz l an government n 1981, the r terr tory has become
an sland of green ra nforest surrounded by denuded
farms and ranches — the results of four decades of
unchecked deforestat on. W th the commun ty’s surv val
at stake, B taté Uru-eu-wau-wau and Ne d nha Bande ra
—a young Ind genous leader and h s female mentor—
must ﬁnd new ways to protect the ra nforest from
encroach ng nvaders.

Yönetmen / D rector

Alex Pr tz, nsanın doğayla l şk s ne odaklanan b r
belgesel ﬁlm yönetmen ve görüntü yönetmen d r. Pr tz' n
lk uzun metraj denemes olan "Bölge", Bu yıl
Sundance'de Dünya S neması yarışmasında göster ld ve
Belgesel dalında hem Sey rc Ödülü hem de Jür Özel
Ödülü kazandı ve bu yılk fest valde hem sey rc den hem
de jür den ödül alan tek ﬁlm oldu.
Pr tz, Çevre B l m ve Felsefes okuduğu McG ll
Ün vers tes 'nde l sans dereces ne sah pt r.
Alex Pr tz s a documentary ﬁlm d rector and
c nematographer focused on human’s relat onsh p w th
the natural world. Pr tz’s d rector al debut, THE
TERRITORY, prem ered n the World C nema compet t on
at Sundance 2022, w nn ng both an Aud ence Award and
Spec al Jury Award for Documentary Craft, mak ng t the
only ﬁlm at that year’s fest val to w n awards from
aud ence and jury al ke.
Pr tz holds a Bachelor of Sc ence from McG ll Un vers ty,
where he stud ed Env ronmental Sc ence and Ph losophy.
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Yen Delh 'n n kes f s s çökmüş gökyüzünden kuş
sürüler patır patır düşerken ve şeh r toplumsal
huzursuzlukla ç n ç n yanarken, k kardeş Nadeem
ve Muhammed Saud, kentsel ortamlarda yaşamaya
adapte olmuş ama sorunlu zamanların kurbanı
görkeml b r yırtıcı kuşu, günümüzde kent
ekos stemler n n vazgeç lmez parçası olan
karaçaylakları kurtarmak ç n çaba harcıyor.
Cannes Golden Eye jür s n n ödül açıklamasıyla
"Yıkım ç ndek dünyada her hayatın ve her küçük
eylem n ne kadar öneml olduğunu anımsatan b r ﬁlm."

DÜNYANIN BÜTÜN NEFESLERİ
ALL THAT BREATHES

2022 / 94’ / Renkl Color / H nd stan Ind a
ABD USA İng ltere UK
Yönetmen / D rector: Shaunak Sen
Müz k / Mus c:
Roger Goula
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Ben Bernhard, R ju Das, Saumyananda
Sah
Kurgu / Ed t ng: Charlotte Munch Bengtsen
Oyuncular / Cast: Nadeem Shehzad,
Mohammad Saud, Sal k Rehman
Yapımcı / Producer: Shaunak Sen, Aman
Mann, Teddy Le fer, Florr e Pr est
Yapım / Product on: S deshow, Submar ne
Deluxe, HBO
Dağıtım / D str but on: The F lm
Collaborat ve
Ödüller / Awards:
2022 Sundance Dünya S neması Büyük
Jür s Belgesel Ödülü
2022 Cannes Altın Göz Ödülü En İy
Belgesel
2022 Krakow S lver Horn Yüksek Sanatsal
Değer

2022 All That
Breathes
2015 C t es of Sleep

Yönetmen / D rector

F lmler /
F lmography

As leg ons of b rds fall from New Delh ’s darken ng
sk es, and the c ty smolders w th soc al unrest, two
brothers race to save a casualty of the turbulent t mes:
the black k te, a majest c b rd of prey that have
adapted to l fe n urban env ronments, and essent al to
the r c ty's ecosystem.
The d rector explores the connect on between the
k tes and the brothers who help them return to the
sk es, oﬀer ng a mesmer z ng chron cle of nterspec es coex stence.
W th the award announcement of Cannes Golden Eye
jury, " n a world of destruct on, a ﬁlm that rem nds us
every l fe matters and every small act on matters."

Yönetmen / D rector
Shaunak Sen, Yen Delh 'de yaşayan s nema
akadem syen ve yönetmend r. İlk uzun metraj
belgesel , 'Delh 'de evs zl k ve uyku coğrafyalarının
hassas b r açımlanması' olan "C t es of Sleep" çeş tl
uluslararası ﬁlm fest valler nde göster lm ş ve 6 ödül
kazanmıştır. Shaunak Sen, IDFA Bertha fonu,
Sundance Belgesel Desteğ , Catapult F lm Fonu,
Charles Wallace Grant ve F lm D v s on of Ind a'dan
destekler almıştır.
Shaunak Sen s a ﬁlmmaker and ﬁlm scholar based n
New Delh , Ind a. C t es of Sleep (2016), h s ﬁrst
feature-length documentary, 'a sens t ve unpack ng of
the geograph es of homelessness and sleep n Delh ',
was shown at var ous major nternat onal ﬁlm fest vals
( nclud ng DOK Le pz g, DMZ Docs and the Ta wan
Internat onal Documentary Fest val, among others)
and won 6 nternat onal awards. Shaunak rece ved
the IDFA Bertha Fund (2019), the Sundance
Documentary Grant (2019), the Catapult F lm Fund,
the Charles Wallace Grant, and the F lms D v s on of
Ind a fellowsh p.
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Üç çevre savaşçısı, F l p nler' n son ekoloj k noktası
olarak b l nen cennet b r adayı kurtarmak ç n
mücadele ederken hanetle ve c nayetle yüzleş yor.
Belgesel, F l p nler' n son ekoloj k cennet n yok
etmeye çalışan s yas ler n ve ş adamlarının
ht raslarına dur d yeb lmek uğruna, Gol ath'a karşı
Davud tarzı mücadelelerde hayatlarını r ske atan bu
çevrec ler ağının üç kar zmat k l der n , Bobby, Tata ve
N eves' tak p ed yor.
Dünyanın altıncı k tlesel yok oluşla karşı karşıya
bulunduğu ve kl m koşullarının g derek kötüleşt ğ b r
ortamda ﬁlm, d ğer nsanları harekete geç recek b r
cesaret ve d rayet öyküsü sunuyor.

HASSAS MEVZU

DELİKADO

2022 / 94’ / Renkl Color / ABD USA
F l p nler Ph l p nes İng ltere UK Avustralya
Austral a
Yönetmen / D rector: Karl Makunas
Senaryo / Screenplay: Laura N x, M chael
Coll ns, Karl Makunas
Müz k / Mus c:
Na n ta Desa
Görüntü Yönetmen / / C nematographer:
Tom Bann gan
Kurgu / Ed t ng: M chael Coll ns, Er c Dan el
Metzgar
Oyuncular / Cast: Robert Chan, N eves
Rosento, Efren "Tata" Balladeres, "Cap"
Ruben Arzaga
Yapımcı / Producer: Marty Syjuco, M chael
Coll ns, Kara Magsanoc-Al kpala, Karl
Makunas
Yapım / Product on: Thoughtful Robot
Product ons, ITVS Internat onal, P.O.V.,
Narrav F lms
Dağıtım / D str but on: MetF lm Sales

Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Sydney Sürdürüleb l r Gelecek Ödülü
2022 Los Angeles Asya Pas ﬁk F lm
Fest val En İy Belgesel Jür Özel Ödülü
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Three env ronmental crusaders confront betrayal and
murder as they battle to save an sland parad se
famed as the Ph l pp nes ‘last ecolog cal front er’. The
documentary follows Bobby, Tata and N eves, three
magnet c leaders of th s network, as they r sk the r
l ves n Dav d versus Gol ath-style struggles try ng to
stop pol t c ans and bus nessmen from destroy ng the
Ph l pp nes’ “last ecolog cal front er”.
As the world faces ts s xth-mass ext nct on and the
cl mate emergency worsens, the ﬁlm oﬀers a story of
courage and res l ence to nsp re others nto act on.

Yönetmen / D rector
Karl Makunas, Asya'da yaşayan Avusturyalı b r
yönetmen ve gazetec d r. Y rm yıldır çevre sorunlarını,
çatışmaları, doğal afetler ve s yas çalkantıları ele
almaktadır. Sundance Enst tüsü Belgesel F lm
Programı üyes d r ve SFFILM Vulcan Product ons
Çevre bursu almıştır. AFP ç n Man la Büro Şeﬁ olarak
çalışırken sek z yıl F l p nler'de yaşadıktan sonra lk
uzun metrajlı belgesel "Hassas Mevzu"yu çekmek ç n
deney mler nden, bağlantılarından ve ülke üzer ne
sah p olduğu der n b lg s nden faydalanmıştır.
Karl Makunas s an Austral an ﬁlmmaker and journal st
who has been based n As a—cover ng env ronmental
ssues, conﬂ ct, natural d sasters and pol t cal
upheavals—for two decades. He s a Sundance
Inst tute Documentary F lm Program Fellow and a
rec p ent of the SFFILM Vulcan Product ons
Env ronmental Fellowsh p. After l v ng n the
Ph l pp nes for e ght years wh le work ng as Man la
Bureau Ch ef for AFP, Karl has drawn on h s
exper ences, contacts and deep ns de knowledge of
the country to make DELIKADO, h s ﬁrst feature ﬁlm.

DÜNYA SİNEMASI
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Özet / Summary

50 yılı aşan yönetmenl k kar yer nde Sclöndörﬀ'tan lk
belgesel ﬁlm. F lm, hayatının projes yle alternat f Nobel
olarak n telenen "Doğru Geç m Ödülü" le onurlandırılan
sıra dışı b r adamın öyküsüdür. Tony R naudo, yıllardır b r
"yeraltı ormanı" şekl nde var olan ağaç kütükler n ve
kökler n canlandırarak en çorak alanlarda ağaç
yet şt rmen n yolunu bulur ve bu sayede Afr ka'dak
b nlerce ç ftç ye geç m kaynağı sağlar. Yöntem olan
FMNR (Ç ftç Yönet ml Doğal Yen lenme) yalnızca toprağı
değ l, nsan onurunu ve umudu da ger kazandırır. Bugün
b rçok köyde sm sevg yle anılan "Ç ftç Başı", ﬁk rler n n
kabul görmes ç n zorlu mücadeleler verm şt r. F lm,
sıradan nsanların gerçekleşt rd ğ olağanüstü başarıları
serg lemekte, güçlü b r toplum, kend kend ne güçlenme
ve heps nden öneml s umut düşünceler n aktarmaktadır.

ORMANLARIN KURTARICISI
THE FOREST MAKER

2022 / 87’ / Renkl Color / Almanya
Germany
Yönetmen / D rector: Volker Sclöndorﬀ
Senaryo / Screenplay: Volker Sclöndorﬀ
Müz k / Mus c:
Bruno Coula s, Ablaye
C ssoko
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Jean D ouﬀ, Paapa Kwaku Duro, Axel
Schneppat, M chael Kern, Mahamoud
Abdoulay, Jonas Aly Sagnon
Kurgu / Ed t ng: Anette Flem ng
Oyuncular / Cast: Tony R naudo
Yapımcı / Producer: Volker Schlöndorﬀ,
Thomas Kufus, Kornel a Themen
Yapım / Product on: Zero One F lm,
Volksﬁlm
Dağıtım / D str but on: Patra Spanou F lm

2022 The Forest
Maker
1998 Palmetto
1996 Young Torless
1990 The
Handma d's Tale
1985 Death of a
Salesman
1984 Swann n
Love
1979 The T n Drum
1976 Coup de
Grâce
ather na Blum

Yönetmen / D rector

Öneml F lmler /
Selected
F lmography

A hopeful documentary debut for Volker Schlondorﬀ n h s
career of more than 50 years n c nema. The ﬁlm s the
portra t of a remarkable man whose l fe's work was
honored w th the so-called alternat ve Nobel, the R ght
L vel hood Award n 2018. Tony R naudo has found a way
to grow trees n the most barren areas by act vat ng the
tree stumps and roots st ll al ve as an "underground
forest" for decades and thereby secures the l vel hood of
thousands of farmers n Afr ca. H s method "Farmer
Managed Natural Regenerat on (FMNR) restores not only
so l but d gn ty and hope. "The Ch ef of all Farmers", as
he s aﬀect onately known today n many v llages, has had
to ﬁght an uph ll battle to ga n acceptance for h s deas.
The documentary shows ord nary people do ng
extraord nary th ngs and carr es a strong message of
commun ty, self-empowerment and. above all. hope.

Yönetmen / D rector

Volker Schlöndorﬀ, ﬁlmler ndek materyal seç m yle ve
bağımsız b çem yle hareket ç nde benzers z olsa da Yen
Alman S neması olarak b l nen hareket n kurucularından
b r olarak kabul görür. Schloendorﬀ'un lk ﬁlmler , "Genç
Törless" ve telev zyon yapımı "Baal", Almanya'nın
otor terl k ve ş ddet m rasına l şk n cesur açıklamaları
neden yle büyük beğen topladı. Margarethe von Trotta le
b rl kte yönett ğ sonrak ﬁlm , "Katr na Blum'un Kayıp
Onuru", Kızıl Ordu Fraks yonu Almanya'da terör saldırıları
düzenled ğ günlerde pol s n ve medyanın takındığı
adalets z tavra karşı sert b r suçlamadır. 1979'da
Schlondorﬀ'un en ünlü ﬁlm "Teneke Trampet", hem
Cannes F lm Fest val 'nde Altın Palm ye hem de En İy
Yabancı F lm dalında Akadem Ödülü kazanmıştır.
Volker Schlöndorﬀ, recogn zed as one of the founders of
the movement known as New German C nema, though
h s work s s ngular w th th s movement for h s cho ce of
mater al and h s ndependent style.
Schlöndorﬀ's early ﬁlms," Young Torless", and the
telev s on product on," Baal", won cr t cal accla m for the r
unﬂ nch ng statements about the German legacy of
author tar an sm and v olence. H s later ﬁlm, "The Lost
Honor of Kathar ne Blum", wh ch he co-d rected w th
Margarethe von Trotta, s a sear ng nd ctment of pol ce
and med a njust ce when Germany was under attack by
the terror st c Red Army Fact on. In 1979, Schlondorﬀs
most celebrated ﬁlm, "The T n Drum", won both the Palm
d'or at the Cannes F lm Fest val and the Academy Award
for Best Fore gn Language F lm.
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Manuela Martell 'n n h kayes Ş l 'de P nochet
d ktatörlüğünün tehl kel yıllarında geç yor. 49
yaşındak Carmen, yapılan tad latı görmek ç n
sah ldek şık evler ne doğru yola çıkar. Kocası,
çocukları ve torunları kış tat l nde buraya gel p
g tmekted r. A le rah b , Carmen'den g zl ce orada
barındırdığı yaralı genç b r 'rah be' bakmasını
sted ğ nde, Carmen alışık olduğu sak n burjuva ev
kadını hayatından uzaklaşarak keşfed lmem ş sulara
adım atar.
Manuela Martell takes her story from the dangerous
years of the P nochet d ctatorsh p n Ch le. Carmen,
49 years old, heads oﬀ to her styl sh beach house to
superv se ts renovat on. Her husband, ch ldren and
grandch ldren come back and forth dur ng the w nter
vacat on. When the fam ly pr est asks her to take care
of a young 'pr est', who has just been hurt and the
pr est s shelter ng n secret, Carmen steps onto
unexplored terr tor es, away from the bourgeo s house
l fe she s used to.

1976
1976

Yönetmen / D rector

2022 / 100’ / Renkl Color / Ş l Ch le
Arjant na Argent na Katar Qatar
Yönetmen / D rector: Manuela Martell
Senaryo / Screenplay: Manuela Martell ,
Alejandra Moﬀat
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Soledad Rodríguez
Kurgu / Ed t ng: Cam la Mercadal
Oyuncular / Cast: Al ne Küppenhe m,
N colás Sepúlveda, Hugo Med na
Yapımcı / Producer: Alejandra Garc a, Juan
Pablo Gugl otta, Dom nga Sotomayor,
Andres Wood
Yapım / Product on: C nestac ón, Magma
C ne, Wood Producc ones
Dağıtım / D str but on: B r F lm

Yönetmen / D rector
Ş l l oyuncu ve yönetmen Manuela Martell , 15' n
üzer nde ﬁlmde rol almıştır. 2010'da ABD'dek Temple
Ün vers tes 'nde Fulbr ght bursuyla F lm Yüksek
L sansı yaptı. İlk kısa ﬁlm "Apnea", 2014'de
FICVald v a'da göster ld . Ayrıca Cannes F lm Fest val
Yönetmenler n On Beş Günü programı olan Ch le
Factory tarafından y ne 2015'te Yönetmenler n On
Beş Günü'nde göster len "Land T des" adlı kısa ﬁlm n
Am rah Tajd n le b rl kte yönetmenl ğ n yapmak üzere
seç ld . Bu yıl lk uzun metraj çalışması 1976 çeş tl
ülkelerde pröm yer yapıyor.
Manuela Martell , Ch lean actress and d rector, has
part c pated n more than 15 ﬁlms as an actress. On
2010, she rece ved a Fulbr ght to pursue a Masters n
F lm at Temple Un vers ty, USA. "Apnea", her ﬁrst
short ﬁlm prem ered at FICVald v a, 2014. She was
also selected by Cannes D rectors Fortn ght’s
program Ch le Factory to co-d rect a short ﬁlm w th
Am rah Tajd n, called "Land T des", wh ch prem ered
at the Fortn ght n 2015. She s currently prem er ng
the debut ﬁlm 1976.

47

DÜNYA SİNEMASI
WORLD CINEMA
Özet / Summary
1990'larda geçen dramada Soph e, y rm yıl önce on
b r yaşındayken babası Callum le Türk ye'de geç rd ğ
b r tat l n sev nçler n ve kend ne has melankol s n
düşünür. Yüzerler, b lardo oynarlar, b rb rler yle vak t
geç rmekten key f alırlar. Callum kızı Soph e le vak t
geç r rken olab leceğ en y nsana dönüşür. Soph e de
babası yanındayken her şey yapab lecekler n
düşünür. B rl kte geç rd kler her anın tadını çıkarmaya
bakarlarken bazen Callum'ın tavırlarına b r melankol ,
b r g zem havası hâk m olur. Soph e y rm yıl sonra,
tanıdığı babasını ve h ç tanımadığı adamı
uzlaştırmaya çalışırken m n DV görüntüler arasındak
boşlukları gerçek ve hayal anılarla dolduruyor.

GÜNEŞ SONRASI
AFTERSUN

2022 / 96’ / Renkl Color / İng ltere UK ABD
USA
Yönetmen / D rector: Charlotte Wells
Senaryo / Screenplay: Charlotte Wells
Müz k / Mus c:
Ol ver Coates
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Gregory Oke
Kurgu / Ed t ng: Bla r McClendon
Oyuncular / Cast: Paul Mescal, Frank e
Cor o, Cel a Rowlson-Hall
Yapımcı / Producer: Mark Ceryak, Amy
Jackson, Barry Jenk ns, Adele Romansk
Yapım / Product on: AZ Celt c F lms, BBC
F lm, Pastel, Un ﬁed Theory Product ons
Dağıtım / D str but on: MUBI Türk ye

Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Eleşt rmenler Haftası Jür s
French Touch Ödülü
2022 Mün h Yen Çıkış Yapan
Yönetmenden En İy F lm
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In 1990s-set drama, Soph e reﬂects on the shared joy
and pr vate melancholy of a summer hol day n Turkey
she took w th her father, Callum, twenty years earl er
when she was eleven. They sw m, play pool and enjoy
each other's company. Calum becomes the best
vers on of h mself when he s w th Soph e. Meanwh le
Soph e th nks anyth ng s poss ble w th h m. Wh le
savor ng every moment spent together, a sense of
melancholy and mystery somet mes pervades
Calum's demeanor. Twenty years later, memor es real
and mag ned ﬁll the gaps between m n DV footage as
Soph e tr es to reconc le the father she knew w th the
man she d dn’t.

Yönetmen / D rector
1987'de Ed nburg'da doğan Charlotte Wells, New
York'ta yaşayan b r İskoç yönetmend r. New York ve
Los Angeles BATFA'dan destek almış ve NYU T sch
School of Arts'ta ç ft d ploma programında
öğrenc yken üç kısa ﬁlm yazıp yönetm şt r. F lmaker
Magaz ne' n "Bağımsız S nemanın 25 Yüzü"nde yer
aldı. 2020'de Sundance Enst tüsü Senar stler ve
Yönetmenler Laboratuvarı'nda bursluydu. İlk uzun
metraj ﬁlm n çekt .
Charlotte Wells, born n 1987 n Ed nburgh, s a
Scott sh ﬁlmmaker based n New York. She wrote and
d rected three short ﬁlms as a student n the
MBA/MFA dual-degree program at NYU's T sch
School of Arts where she was supported by BAFTA
New York and Los Angeles. Charl e has been featured
n F lmmaker Magaz ne’s “25 Faces of Independent
F lm” and was a Fellow at the 2020 Sundance
Inst tute Screenwr ters and D rectors Labs. Aftersun s
her ﬁrst feature.
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2014'dek IŞİD saldırısının ardından Ez d ler nfaz
ed ld , bey nler yıkandı, şkence gördü, tecavüze
uğradı ve c nsel kölel ğe zorlandı. Bunların heps
barışsever toplumlarını yok etmek maksadıyla yapıldı.
F lm n merkez nde nanılmaz güçlü b r kadın olan
Han fe'n n çarpıcı h kayes bulunuyor. Ağustos 2014'te
en küçüğü yed , en büyüğü on sek z yaşında olan beş
kız kardeş n n kaçırılmasına tanık olur. Kısa süre
sonra, babası ölüm döşeğ ndeyken, Han fe'ye
kardeşler n bulacağına ve a ley b rleşt receğ ne da r
yem n verd r r. F lm, Han fe'n n sözünü yer ne get rme
yolundak ayak zler n tak p ed yor ve katl amdan
kurtulanların tanıklıklarını sunuyor.

SİNCAR'IN MELEKLERİ
ANGELS OF SINJAR

2022 / 109’ / Renkl Color / Polonya Poland
Almanya Germany
Yönetmen / D rector: Hanna Polak
Senaryo / Screenplay: Hanna Polak
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Hanna Polak, Mar usz Margas, Mykha lo
Puz ur n
Kurgu / Ed t ng: Marc n Kot Bastkowsk
Oyuncular / Cast:
Yapımcı / Producer: Hanna Polak, S mone
Baumann
Yapım / Product on: Hanna Polak F lms,
Saxon a Enterta nment
Dağıtım / D str but on: Deckert D str but on
Ödüller / Awards:
2022 FIFDH Cenevre, G lda V e ra de Mello
Ödülü
2022 M llen um Docs Aga nst Grav ty. Özel
Mans yon, En İy Polonya F lm Ödülü
Yarışması. Özel Mans yon, Aşağı S les a
Büyük Ödülü Yarışması.

2022 Angels of
S njar
2020 Underage
Eng neers
2014 Someth ng
Better to Come
2010 Battle of
Warsaw 1920
2007 Faces of
Homelessness
2004 Ch ldren of
Len ngradsky

Yönetmen / D rector

F lmler /
F lmography

Follow ng the 2014 ISIS attack, the Yez d s were
executed, bra nwashed, tortured, raped, and forced
nto sexual slavery, all of wh ch was meant to w pe out
the r peace-lov ng commun ty forever. At the heart of
the ﬁlm l es the str k ng story of an ncred ble woman,
Han fa. F ve of her s sters were abducted n August
2014. The youngest was seven, the oldest e ghteen.
Shortly thereafter, at her father’s deathbed, Han fa
swears to h m that she’ll ﬁnd the g rls and un te the
fam ly. The ﬁlm traces Han fa’s footsteps to fulﬁll her
prom se and presents r vet ng test mon es of genoc de
surv vors.

Yönetmen / D rector
1967'de Polonya'nın Katow ce kent nde doğan
yönetmen Hanna Polak, Rusya Federasyonu
S nematograﬁ Enst tüsü'nden (VGIK) mezun oldu.
D ğer pek çok ödül ve onurlandırmanın yanı sıra
"Ch ldren of Len ngradsky" le Oscar ve Emmy,
"Someth ng Better to Come" le Amer ka Yapımcılar
B rl ğ ödülü adaylıkları aldı. Kahramanlarıyla kurduğu
duygu bağı, nsan ruhunun gücünü kutlayan ve nsan
oluşun güzell ğ n en olumsuz koşullarda dah
bet mleyeb len çten ş rsel ﬁlmler çekmes n
sağlamıştır.
Born 1967 n Katow ce, Poland, auteur-d rector Hanna
Polak graduated from the C nematography Inst tute of
the Russ an Federat on (VGIK). She has an Oscar
and Emmy nom nat ons under her belt for “Ch ldren of
Len ngradsky” and the Producer Gu ld of Amer ca
nom nat on for “Someth ng Better To Come”, amongst
many other awards and accolades. Her emot onal
bond w th her protagon sts allows her to del ver
v sceral, poet c ﬁlms that celebrate the power of
human sp r t and that portray the beauty of human ty
n the most adverse c rcumstances.
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Fak r b r balıkçının d ndar oğlu Adem'e Sünn İslam'ın
kales kabul ed len Kah re'dek El-Ezher
Ün vers tes 'nde öğren m görme mkânı sunulur.
Kah re'ye gel ş nden kısa b r süre sonra, ün vers ten n
d n l der ve baş mamı, öğrenc lere hoş geld n
konuşması yaparken kalabalığın karşısında yere
yığılır. Amansız b r veraset savaşını tet kleyecek an
b r ölümüdür bu. Yaşam boyu atanan ve fetvaları ülke
hukukunu etk leyen yen baş mam seç m dey nce
Mısır'da akan sular durduğundan, El-Ezher'e daha
yen g rm ş genç b r köylü çocuğu olan Adem, kısa
süre sonra Mısır'ın d n ve s yas el tler arasındak
amansız güç mücadeles nde p yona dönüşür.

CENNETTEN GELEN ÇOCUK
BOY FROM HEAVEN

2022 / 126’ / Renkl Color / İsveç Sweden
Fransa France F nland ya F nland
Dan marka Denmark
Yönetmen / D rector: Tar k Saleh
Senaryo / Screenplay: Tar k Saleh
Müz k / Mus c:
Kr ster L nder
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
P erre Aïm
Kurgu / Ed t ng: The s Schm dt
Oyuncular / Cast: Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mehd Dehb , Mohammad Bakr ,
Makram Khoury
Yapımcı / Producer: Fredr k Zander,
Kr st na Åberg, Alexandre Mallet-Guy, Mark
Lwoﬀ
Yapım / Product on: Atmo, Memento
Product on, Oy Bufo Ab, F nal Cut for Real,
ARTE France C néma, Kasbah F lm
Dağıtım / D str but on: B r F lm

F lmler /
F lmography
2022 Boy From
Heaven
2017 The N le
H lton Acc dent
2014 Tommy
2009 Metrop a
2005 G tmo
2001 Sacr ﬁc o:
Who Betrayed Che
Guevara
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Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes En İy Senaryo Ödülü,
Franço s Chala s Ödülü

Adam, a devote young man of a poor ﬁsherman, s
oﬀered the ult mate pr v lege to study at the Al-Azhar
Un vers ty n Ca ro, the ep center of power of Sunn
Islam. Shortly after h s arr val n Ca ro, the un vers ty’s
h ghest-rank ng rel g ous leader, the Grand Imam,
wh le del ver ng h s welcome speech to the students,
collapses n front of the aud ence. A sudden death that
tr ggers a brutal war of success on. Young prov nc al
Adam, who has just landed n Al-Azhar, soon
becomes a pawn n a ruthless power struggle
between Egypt’s rel g ous and pol t cal el tes as when
t comes to the elect on of grand mam, t moves
ahead of everyth ng n Egypt.

Yönetmen / D rector
İsveçl yönetmen, senar st, yapımcı, yayıncı ve
gazetec d r. 1980'ler n sonunda ve 1990'ların başında
İsveç' n önde gelen graﬁt sanatçılarındandı.
2001'de ve 2005'te Er k Gand n le b rl kte ses get ren
k belgesel ﬁlm yönett : "Sacr ﬁc o" ve "G tmo". G tmo
le ABD ve Avrupa'da b rçok ödül kazandı. 2009'da
V ncent Gallo'lu ve Jul ette Lew s'l an masyon ﬁlm
"Metrop a"yı yönett . F lm Vened k'te eleşt rmenler
haftasının açılış ﬁlm olarak göster ld . "The N le H lton
Inc dent", 2017'de Sundance Büyük Jür Ödülü'nü
kazandı ve dünya çapında pröm yerler yapıldı.
Tar k Saleh s a Swed sh ﬁlm d rector, an mator,
screenwr ter, producer, publ sher, journal st. In the late
1980s and early 1990s, he was one of Sweden's most
prom nent graﬃt art sts.
In 2001 and 2005 he co-d rected w th Er k Gand n two
documentary ﬁlms that sparked nternat onal
controversy: "Sacr ﬁc o" and "G tmo". "G tmo" won
several awards n the U.S. and Europe. In 2009 he
d rected the an mated feature Metrop a starr ng
V ncent Gallo and Jul ette Lew s. The ﬁlm prem ered
as the open ng ﬁlm at the cr t c week n Ven ce. "The
N le H lton Inc dent", prem ered worldw de n 2017 by
w nn ng the Sundance Grand Jury Pr ze.

DÜNYA SİNEMASI
WORLD CINEMA
Özet / Summary
İç nde bebek olan b r kutunun şans eser b r araya
get rd ğ beş k ş n n beklenmed k ve sıra dışı serüven .
Sang-hyun çamaşırhane şletmekted r ve başını
borçtan kaldıramamaktadır. Yet mhanede büyüyen
Dong-soo, kutuların ç nde terk ed len bebeklere
bakılan b r kurumda çalışmaktadır. Sağanak yağmurlu
b r gece, y ne kutu ç nde terk ed len b r bebeğ g zl ce
kaçırırlar. Ancak ertes gün bebeğ n annes So-young
beklenmed k şek lde oğlu Woo-sung'ı almak ç n ger
döner. Bebeğ n kaçırıldığını anlayınca pol s aramak
üzereyken k adam ona her şey anlatır. Bebeğ n ona
y b r yuva bulmak ç n çaldıkları dd ası genç anneye
başta t c gelse de oğlu Woo-sung'a yen ebeveynler
bulma yolculuğunda Sang-hyun ve Dong-soo'ya
katılır.

BEBEK SERVİSİ
BROKER

2022 / 129’ / Renkl Color / Güney Kore
South Korea
Yönetmen / D rector: H rokazu Koreeda
Senaryo / Screenplay: H rokazu Koreeda
Müz k / Mus c: Jung Jae- l
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Hong Kyung-pyo
Kurgu / Ed t ng: H rokazu Koreeda
Oyuncular / Cast: Song Kang-ho, Dongwon Gang, Bae Doona, J -eun Lee
Yapımcı / Producer: Eugene Lee, Yoon Hye
Joon, M yuk Fukuma
Yapım / Product on: Z p C nema
Dağıtım / D str but on: B r F lm
Ödüller / Awards:
2022 Cannes En İy Erkek Oyuncu Ödülü,
Ekümen k Jür Ödülü
2022 Mun ch ARRI/OSRAM En İy F lm
Ödülü

2022 Broker
2018 Shopl fters
2016 After The
Storm
2013 L ke Father,
L ke Son
2011 I W sh
2009 A r Doll
2008 St ll Walk ng

Yönetmen / D rector

Öneml F lmler /
Selected
F lmograpy

Brought together by chance through a baby box, the
ﬁve nd v duals embark on an unusual and unexpected
journey.
Sang-hyun runs a laundry shop, but s constantly
saddled w th debt. Dong-soo, who grew up n an
orphanage, works n a baby box fac l ty. One n ght n
the pour ng ra n, they secretly carry oﬀ an nfant who
was left at the baby box. But on the follow ng day, the
mother So-young unexpectedly returns for her son
Woo-sung. Real z ng that her baby has been taken,
she s about to call the pol ce when the two men tell
her everyth ng. The r cla m that they stole the baby n
order to ﬁnd h m a good home seems outrageous, but
So-young ends up jo n ng Sang-hyun and Dong-soo
on a journey to ﬁnd new parents for Woo-sung.
Yönetmen / D rector
"A le tek sözcükle tanımlanamayacak denl karmaşık
b r şey. F lmler çekmeye devam ett ğ m şu anda b le
sürekl sorguladığım b r konu bu."
Japon ﬁlm yönetmen , yapımcı, senar st ve kurgucu.
Farklı farklı a le kurgularını anlattığı öyküler yle dünya
çapında zley c ler n etk lem ş b r yönetmend r. En çok
"Nobody Knows", "St ll Walk ng" ve "After the Storm"
ﬁlmler yle tanınır. 2013 yapımı "L ke Father, L ke Son"
le Cannes'da Altın Palm ye'ye aday göster ld . Jür
Ödülü'nü kazandı ve Ekümen k Jür 'n n övgüsünü aldı.
2015 yapımı "Our L ttle S ster", y ne Cannes'da Altın
Palm ye ç n yarışmak üzere seç ld . "Shopl fters" ﬁlm
aynı fest valde 2018 yılında Altın Palm ye ödülünü
kazanmıştır.
“Fam ly s a very complex th ng that cannot be deﬁned
n one word. Even now as I cont nue to make ﬁlms, t
s someth ng I constantly quest on myself about.”
He has moved aud ences across the world w th h s
stor es about var ous conﬁgurat ons of fam l es. He s
best-known for works such as "Nobody Knows" and
St ll Walk ng and "After the Storm". H s 2013 ﬁlm L ke
Father, L ke Son was nom nated for the Palme d'Or at
the 2013 Cannes F lm Fest val. It won the Jury Pr ze
and won a commendat on from the Ecumen cal Jury.
H s 2015 ﬁlm Our L ttle S ster was selected to
compete for the Palme d'Or at the 2015 Cannes F lm
Fest val. H s "Shopl fters" won the Palme d'Or n 2018
at the same fest val.
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F lmde k ş sel olanla toplumsal olan, mahrem olanla
s yas olan ç çe ve savaş her küçük alana sızarak
hayatları mahved yor. Ukrayna'nın doğu cephes nde
düşman askerler tarafından es r alındıktan sonra
Donbas'ta aylarca tutuklu kalan 'Kelebek' çağrı kodlu
Ukraynalı hava keş f uzmanı L l a, travma sonrası
stres bozukluğuyla ev ne, annes n n ve kocasının
yanına döner. Ancak es r alındığı dönemden gelen
acılar ve travma ona şkence etmeye ve rüya benzer
b ç mlerde yüzeye çıkmaya devam eder, çünkü
L l a'nın ç nde der nlerde büyüyen b r şey onun
yaşadıklarını unutmasına z n vermez, y ne de
kend s n kurban olarak tanımlamayı reddeder ve
kend n bu durumdan kurtarmak ç n savaşır.

KELEBEK GÖRÜŞÜ
BUTTERFLY VISION

2022 / 107’ / Renkl Color / Ukrayna
Ukra ne Hırvat stan Croat a Çek
Cumhur yet Czech Republ c İsveç Sweden
Yönetmen / D rector: Maksym Nakonechny
Senaryo / Screenplay: Maksym
Nakonechny , Iryna Ts lyk
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Khrystyna L zogub
Kurgu / Ed t ng: Ivor Ivez ć, Maksym
Nakonechny
Oyuncular / Cast: R ta Burkovska, Natalya
Vorozhb t, Dar a Lorenc , Lyubomyr Val vots
Yapımcı / Producer: Darya Bassel,
Yel zaveta Sm th
Yapım / Product on: 4 F lm, Tabor
Product ons (UA)
Dağıtım / D str but on: B r F lm

Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Altın Kamera Ödülü
2022 Pal c En İy F lm
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In the ﬁlm, the personal s ntertw ned w th the soc al,
the pr vate w th the pol t cal, and war creeps nto every
l ttle space and destroys l ves. Spend ng months as a
pr soner n Donbas after she s captured by enemy
sold ers on Ukra ne’s eastern front, Ukra n an aer al
reconna ssance expert L l a, call name 'Butterﬂy'
returns home, to her mother and husband w th a
horr ﬁc case of PTSD. But the pa n and trauma from
her t me n capt v ty cont nue to torment her and
surface n dreaml ke ways, as someth ng grow ng
deep w th n L l a w ll not allow her to forget, yet she
refuses to dent fy as a v ct m and ﬁghts to l berate
herself.

Yönetmen / D rector
Ukraynalı yönetmen, senar st, yapımcı Maksym
Nakonechny , 2012'de Karpenko-Kary Ky v Ulusal
T yatro, S nema ve TV Ün vers te's nde yönetmenl k
dalında l sans dereces aldı. B r süre farkı TV
projeler nde çalıştıktan sonra, arkadaşlarıyla b rl kte,
belgeseller, kurmaca ﬁlmler, t yatro oyunları, v deolar
ve gönüllü kültürel projeler gerçekleşt rd kler bağımsız
prodüks yon ş rket Tabor'u kurdu. Yönetmen olarak
kısa ﬁlmler ve belgeseller çekt .
Ukran an d rector, scr ptwr ter, producer Maksym
Nakonechny got the Bachelors degree n d rect ng n
2012 n Karpenko-Kary Ky v Nat onal un vers ty of
theatre, c nema and TV. Worked on d ﬀerent TV
projects for several years, then founded an
ndependent product on company Tabor w th h s
fr ends, wh ch now makes documentar es, ﬁct on ﬁlms,
theatre plays, v deos and cultural volunteer ng
projects. Shot several ﬁct on shorts as a d rector,
produces documentar es.

DÜNYA SİNEMASI
WORLD CINEMA
Özet / Summary
Hadera kent sak nler nden b rb r n h ç tanımayan
Arap ve Yahud dokuz kadın, Tel Av vl genç ﬁlm
yönetmen Rona'nın temel ﬁlm çek m tekn kler
atölyes ne katılır. Hayatlarını nasıl belgeleyecekler n
öğreneceklerd r ama eğ t m, görünüşte taban tabana
zıt dünyalarını sarsacak b r deney me dönüşecekt r.
Her hafta çekt kler ham görüntüler sınıf
arkadaşlarıyla paylaştıkça, b rb rler n ve kend ler n
daha y tanıdıkça, grup d nam ğ onları kend görüş ve
nançlarına meydan okumaya zorlar.

BÜTÜN KIZLAR TOPLANDIK
CINEMA SABAYA

2021 / 92’ / Renkl Color / İsra l Israel
Belç ka Belg um
Yönetmen / D rector: Or t Fouks Rotem
Senaryo / Screenplay: Or t Fouks Rotem
Müz k / Mus c: Karn Postel
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Itay Marom
Kurgu / Ed t ng : Neta Dvork s
Oyuncular / Cast: Dana Ivgy, Aseel Farhat,
Khawlah Hag-Debsy, Amal Murkus
Yapımcı / Producer: Maya F scher, Gal
Greenspan, Ro Kurland
Yapım / Product on: Green Product ons,
Neon Rouge
Dağıtım / D str but on: Memento
Internat onal

Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2021 Kudüs En İy İsra l İlk F lm
2021 Varşova NETPAC Ödülü, En İy F lm,
En İy Yönetmen

N ne women, total strangers, Arab and Jew sh
res dents of Hadera, take part n Tel Av v-based young
ﬁlm d rector Rona's bas c ﬁlmmak ng techn ques
workshop. They w ll learn how to document the r l ves,
and t w ll turn nto an exper ence that w ll shake up
the r seem ngly contrast ng world. W th each raw
homemade footage shot every week by the women
and shared w th the others, the group dynam c forces
them to challenge the r v ews and bel efs as they get
to know each other and themselves better.

Yönetmen / D rector
1983'te İsra l'de doğdu. 2012'de Kudüs Sam Sp egel
Okulu'ndan onur dereces yle mezun oldu ve sınıfının
'Gelecek Vaat Eden Yönetmen' ödülünü kazandı.
Mezun yet ﬁlm "Starr ng Match", San Sebast an başta
olmak üzere dünyanın dört yanındak fest vallerde
göster ld . Mezun olduktan sonra, İsra l kanalı YES
Doco ç n b r d z belgesel çekt . İsra ll b r STK ç n
yönetmen olarak çalıştı, r sk altındak gençlerle ﬁlmler
yaptı. Acres ve G vat Hav va'da kadın gruplarının
s nema öğretmen olarak görev aldı. C nema Sabaya
lk uzun metraj çalışmasıdır.
Born n Israel n 1983. She graduated from the
Jerusalem Sam Sp egel School w th honors n 2012,
w nn ng her class’ ‘Prom s ng D rector’ Award. Her
d ploma ﬁlm "Star ng Match" was screened n fest vals
all over the world, nclud ng San Sebast an. After
graduat ng, Or t co-d rected a documentary ser es for
the Israel Channel YES Doco; worked as a ﬁlm
fac l tator and d rector for Israel NGO, mak ng ﬁlms
w th at-r sk youth; worked as a ﬁlmmak ng teacher of
groups of women n Acres and G vat Hav va. C nema
Sabaya s Or t’s debut feature ﬁlm.
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Bavyera Düşes , Avusturya İmparator çes ve
Macar stan Kral çes El sabeth Amal e Eugen e,
güzell ğ yle dol ze ed len, moda trendler ne lham
vermes yle ünlü b r kadındır. El sabeth' n rolü kend
stekler n n aks ne tamamen törensell ğe
nd rgenm şken, b lg açlığı ve yaşam zevk V yana'da
geç rd ğ günler n daha da huzursuz kılar ve bu
duruma g derek daha fazla syan eder. İmparator çe,
törensel görevlerle dolu b r geleceğ n mübalağalı
majına başkaldırır ve ardında bırakacağı şanını
korumak üzere b r plan yapar.

KORSAJ

CORSAGE

2022 / 113’ / Renkl Color / Avusturya
Austr a Lüksemberg Luxembourg Almanya
Germany Fransa France
Yönetmen / D rector: Mar e Kreutzer
Senaryo / Screenplay: Mar e Kreutzer
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Jud th Kaufmann
Kurgu / Ed t ng: Ulr ke Koﬂer
Oyuncular / Cast: V cky Kr eps, F nnegan
Oldﬁeld, Col n Morgan, Raphael von
Bargen, Kathar na Lorenz, Alma Hasun,
Aaron Fr esz, Tamás Lengyel, Flor an
Te chtme ster, Jeanne Werner
Yapımcı / Producer: Alexander Glehr,
Johanna Scherz
Yapım / Product on: F lm AG Produkt on,
Samsa F lm, Kompl zen F lm, Kazak
Product ons
Dağıtım / D str but on: Mars F lm

F lmler /
F lmography
2022 Corsage
2019 The Ground
Beneath My Feet
2016 We Used to
Be Cool
2015 Gruber s
Leav ng
2011 The
Fatherless
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Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Bell B r Bakış En İy
Oyunculuk

Duchess El sabeth Amal e Eugen e n Bavar a,
Empress of Austr a and Queen of Hungary s dol zed
for her beauty and renowned for nsp r ng fash on
trends. Wh le El sabeth’s role has been reduced
aga nst her w shes to purely performat ve, her hunger
for knowledge and zest for l fe makes her more and
more restless n V enna, and she protests more and
more aga nst th s mage. W th a future of str ctly
ceremon al dut es la d out n front of her, Ka ser n
rebels aga nst the hyperbol zed mage of herself and
comes up w th a plan to protect her legacy.

Yönetmen / D rector
1997'den 2005'e kadar V yana F lm Akadem s 'nde
yazarlık ve dramaturj okudu. Daha sonra s nema ve
telev zyon yapımlarında senaryo danışmanlığı ve
devamlılık görevler yaptı, çok sayıda fest valde
göster len ödüllü kısa metraj ﬁlmler çekt . B r komünün
h kayes n anlattığı lk uzun metrajı "The Fatherless",
b rçok fest valde göster ld ve Avusturya ﬁlm fest val
D agonele'de Büyük Ödül kazandı. Uzun metrajlı ﬁlm
"The Ground Beneath My Feet", 2019'da Berl nale
Altın Ayı yarışmasına davet ed lm şt r. 2007'den ber
Drehbuchverband und Drehbuchforum Austr a'nın
yönet m kurulu üyes , 2017'den ber Avusturya F lm
Enst tüsü'nün denetleme kurulu üyes d r.
From 1997 to 2005 she stud ed l terature and
dramaturgy at the V enna F lm Academy. Afterwards,
she worked as a scr pt superv sor and n cont nu ty n
c nema and TV product ons and made a var ety of
award-w nn ng short feature ﬁlms, wh ch were shown
at numerous fest vals. Her ﬁrst feature ﬁlm The
Fatherless, where she tells the story of a commune,
were shown at numerous fest vals and won the Grand
Pr ze of the Austr an ﬁlm fest val D agonale. Her
feature ﬁlm" The Ground Beneath My Feet" was
selected for the 2019 Berl nale n the compet t on for
the Golden Bear. Mar e Kreutzer has been a board
member of the Drehbuchverband und Drehbuchforum
Austr a s nce 2007 and a member of the superv sory
board of the Austr an F lm Inst tute s nce 2017.

DÜNYA SİNEMASI
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Özet / Summary
Hayatında köklü değ ş kl klere ht yaç duyan b r
kadının bakış açısından günümüzde kırklı yaşlarındak
kuşağın portres . Çocuk yet şt rmen n zorlukları, orta
yaş kr z , eşler arası anlaşmazlıklar ve uzun süred r
devam eden k ş sel kırgınlıklar üzer ne ğneley c b r
Polonya komed s .B rb rler n uzun yıllardır tanıyan
çocuklu k ç ft, Mayıs'tak uzun hafta sonu tat l n
Dan marka'nın pastoral Bornholm adasında her
zamank g b b rl kte kamp yaparak geç rmek ç n yola
koyulur, ama l şk ler n n sınanacağı b r tat l olur.

KAHROLASI BORNHOLM
FUCKING BORNHOLM

2022 / 96’ / Renkl Color / Polonya Poland
Yönetmen / D rector: Anne Kazeak
Senaryo / Screenplay: F l p K.
Kasperaszek, Anna Kazejak
Müz k / Mus c:
Jerzy Rog ew cz
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Jakub Stoleck
Kurgu / Ed t ng: Mac ej Pawl nsk
Oyuncular / Cast: Agn eszka Grochowska,
Mac ej Stuhr, Grzegorz Dam ęck , Jasm na
Polak, Magus Krepper
Yapımcı / Producer: Marta Lewandowska,
Pawel Heba, Anna Waśn ewska-G ll
Yapım / Product on: Fr ends W th Beneﬁts
Stud o, TVN
Dağıtım / D str but on: F lm Republ c

2022 Fuck ng
Bornholm
2014 The Word
2010 Fly ng P gs
2005 Ode to Joy

Yönetmen / D rector

Öneml F lmler /
Selected
F lmography

The portra t of the generat on of today's 40-year-olds
from the perspect ve of a woman who needs profound
changes n her l fe. An acerb c Pol sh comedy on the
p tfalls of ra s ng ch ldren, m dl fe cr s s, partnersh p
d scord and long-held personal resentments.Two
couples w th k ds, who have known each other for
years, go ng away for the long May weekend to camp
together as usual on the dyll c Dan sh sland of
Bornholm, but t w ll turn nto a vacat on where the r
relat onsh ps w ll be tested.

Yönetmen / D rector
Anna Kazeak uluslararası ödüllü yönetmen ve
senar stt r. 2001'de Lodz'dak Ulusal F lm Okulu'na
katılmadan önce uzun yıllar ﬁlm kuramı eğ t m aldı.
2005 yılında okuldan k arkadaşıyla genç
Polonyalıların ekonom k temell göçler n konu alan üç
bölümden oluşan b r ﬁlm çekmeye karar verd ler. "Ode
to Joy" s ml bu ﬁlm çok ses get rd . Bu ﬁlm aynı
zamanda Rotterdam F lm Fest val 'nde yarışma
bölümünde göster len lk Polonya ﬁlm oldu. Kazeak'ın
kend s n n çekt ğ lk uzun metrajlı ﬁlm yse "Fly ng
P gs" oldu. Üçüncü ﬁlm "The Word", dünya
pröm yer n 64. Berl nale'de yaptı. Kırkı aşkın
uluslararası fest valde göster ld ve ödüller kazandı.
Anna Kazejak s an nternat onally awarded d rector
and screenwr ter. Pr or to attend ng at the Nat onal
F lm School n Lodz n 2001, she spent many years
study ng ﬁlm theory. In 2005, Kazejak and two of her
fr ends from school dec ded to produce a three part
ﬁlm deal ng w th the econom c m grat ons of young
Poles. Th s ﬁlm was the much-celebrated, "Ode To
Joy". Th s ﬁlm was also the ﬁrst Pol sh ﬁlm to screen
n compet t on at the Rotterdam Internat onal F lm
Fest val. The ﬁrst feature helmed by Kazejak was
Fly ng P gs, wh ch was seen by a huge number of
mov e-goers. Her th rd ﬁlm "The Word" had a wolrd
Prem ere at 64. Berl nale IFF and was shown over 40
nternat onals ﬁlm fest vals and rec ved pr zes.
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40 yaşındak F l st nl Vel d, eş ve çocuklarıyla
Hayfa'dak den z manzaralı ev nde konforlu b r yaşam
sürdürmekted r. Esk b r teknoloj mühend s olan
Vel d, b r yandan kron k depresyonla uğraşırken b r
yandan yazarlık hayaller kurar. Zamanını evde
geç ren b r baba olmayı avcunun ç g b b lse de mutlu
olmak ç n neye ht yacı olduğunu çözem yor g b d r.
Vel d b r süre sonra hayatındak en öneml k ş hal ne
gelecek olan yen komşusuyla tanışır. K bar ama
kend n beğenm ş küçük çaplı b r dolandırıcı olan
komşusu Celal le aklından g zl b r plan geçen Vel d
hızla sıkı fıkı olur.

AKDENİZ ATEŞİ

MEDITERRANEAN FEVER
2022 / 108’ / Renkl Color / F l st n Palest ne
Almanya Germany Fransa France Katar
Qatar
Yönetmen / D rector: Maha Haj
Senaryo / Screenplay: Maha Haj
Müz k / Mus c: Munder Odeh
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Anto ne Héberlé
Kurgu / Ed t ng: Véron que Lange
Oyuncular / Cast: Amer Hlehel, Ashraf
Farah, Anat Had d, Sam r El as, Cynth a
Saleem
Yapımcı / Producer: Baher Agbar ya, Mart n
Hampel, Thanass s Karathanos, Jul ette
Lepoutre,
Yapım / Product on: Pallas F lm, St ll
Mov ng, AMP F lmworks, Majdal F lms,
Metafora Product on
Dağıtım / D str but on: B r F lm

F lmler /
F lmography
2022 Butterﬂy
V s on
2016 Personal
Aﬀa rs
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Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Bell B r Bakış Senaryo

Waleed, a Palest n an man of 40, l ves comfortably n
h s sea-v ew home n Ha fa w th h s w fe and ch ldren.
A former H -Tech eng neer and asp r ng wr ter, Waleed
suﬀers from chron c depress on. He knows the ns and
outs of be ng a stay-at-home dad, but cannot seem to
ﬁgure out what t takes to be happy. One day, Waleed
s ntroduced to h s new ne ghbour, who soon
becomes the most cr t cal person n h s l fe. Jalal, a
k nd but pretent ous small-t me crook, qu ckly
develops a close relat onsh p w th Waleed who has a
secret plan n h s m nd.

Yönetmen / D rector
S nema kar yer ne El a Sule man'nın "The T me That
Rema ns", Z ad Doue r 'n n "The Attack", Ad
Adouan'ın "Araban " ve Rafael Najar 'n n "Over The
H lltop" g b ﬁlmler nde set tasarımcısı, senaryo
doktoru ve sanat yönetmen olarak başladı. Belgesel
ﬁlm "W th n the Walls"'u 2010 yılında çekt .
Uluslararası pröm yer n 2016 yılında Cannes'da Bell
B r Bakış bölümünde yapan "Personal Aﬀa rs" ﬁlm yle
dünya çapında tanınırlık kazandı.
She began her c nemat c career work ng as an set
des gner, scr pt doctor, and art d rector on such ﬁlms
as El a Sule man's "The T me That Rema ns", Z ad
Doue r 's "The Attack"; followed by Ad Adouan's
"Araban " and Rafael Najar 's "Over the H Illtop." Her
documentary ﬁlm "W th n The Walls" came n 2010.
She ach eved nternat onal recogn t on n 2016 w th
her ﬁlm "Personal Aﬀa rs", wh ch had ts nternat onal
prem ere at the Cannes F lm Fest val, n the Un
Certa n Regard sect on.
She ach eved nternat onal recogn t on n 2016 w th
her ﬁlm "Personal Aﬀa rs", wh ch had ts nternat onal
prem ere at the Cannes F lm Fest val, n the Un
Certa n Regard sect on.

DÜNYA SİNEMASI
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Özet / Summary

Fel ce Lasco, uzun yıllar Mısır'da yaşadıktan sonra
gençken an den terk ett ğ yaşlı annes n görmek
üzere Napol 'ye döner.Doğduğu şehre döndüğünde
mahalles n n sokaklarını dolaşır, San ta bölges ndek
evler n ve k l seler n taşları arasında y ter, artık
kend s ne yabancı gelen ama aslında ona a t olan b r
d l n sözler Fel ce'ye batar. Napol 'n n onun ç n kayıp
b r yaşamı tems l ett ğ ve b r anda önce geld ğ yere
dönmes gerekt ğ ortaya çıkınca nostalj n n ayak
d reten gücü onu köşeye sıkıştırır.
After l v ng for many years n Egypt, Fel ce Lasco
returns to Naples to meet aga n w th the elderly
mother he had left suddenly when he was st ll a boy.
Back n h s home town, Fel ce wanders around the
ne ghbourhood’s streets; he gets lost among the
stones of the houses and churches of the San tà
d str ct, steeped n the words of a language that he
now perce ves as fore gn, but wh ch s actually h s
own. When t becomes ev dent that Naples represents
a lost l fe for h m, and that he should go back to where
he came from as qu ckly as poss ble, he s p nned
down by the nv nc ble force of nostalg a.

NOSTALJİ
NOSTALGIA

Seç lm ş F lmler /
Selected
2022 Nostalg a
2021 The K ng of
Laughter
2019 The Mayor of
R one San tà
2018 Capr Revolut on
2014 Leopard
2010 We Bel eved

Yönetmen / D rector

2022 / 118’ / Renkl Color / İtalya Italy
Fransa France
Yönetmen / D rector: Mar o Martone
Senaryo / Screenplay: Mar o Martone,
Ippol ta d Majo
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Paolo Carnera
Kurgu / Ed t ng: Jacopo Quadr
Oyuncular / Cast: P erfrancesco Fav no,
Francesco D Leva, Tommaso Ragno,
Aurora Quattrocch
Yapımcı / Producer: Luc ano Stella,
Roberto Sessa, Mar a Carol na Terz , Carlo
Stella
Yapım / Product on: P comed a, Mad
Enterta nment, Medusa F lm
Dağıtım / D str but on: True Colours

Yönetmen / D rector
Mar o Martone t yatro, s nema ve opera yönetmen d r.
1980'lerde önce Falso Mov mento t yatro
kumpanyasını, ardından Ton Serv llo le lk bağımsız
ﬁlmler n çekeceğ Teatr Un t ş rket n kurdu. Sonra
Roma ve Tor no t yatrolarında yönetmenl k yaptı. İlk
uzun metraj ﬁlm "Death of a Neapol t an
Mathemat c an" le 1992'de Vened k'te Jür Ödülü
almıştır. 1999'da Roma'da Teatro Ind a'yı kurdu.
2018'de Napol 'dek Madre Müzes adına büyük b r
k ş sel serg açtı. Pandem sırasında "Sev lla
Berber "n ve "Trav ata"yı telev zyona uyarladı.
Mar o Martone s a d rector of theater, c nema and
opera. He created the Falso Mov mento theatr cal
company n the 1980’s and then founded w th Ton
Serv llo the Teatr Un t company, through wh ch he
created h s ﬁrst ndependent ﬁlms. H s feature debut
"Death of a Neapol t an Mathemat c an" rece ved the
Jury Pr ze at Ven ce n 1992. In 1999, he created the
Teatro Ind a n Rome. In 2018, the museo Madre n
Naples ded cated a large personal exh b t on to h m.
Dur ng the pandem c he adapted the "Barb ere d
S v gl a" and the "Trav ata" for telev s on.
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Noel'den b rkaç gün önce Matth as, Almanya'da b r
mezbahadak ş nden ayrıldıktan sonra Trans lvanya'dak
çok etn kl köyüne döner. Babası Otto artık hasta ve yalnız
olduğundan, onu görmeden büyüyen oğlu Rud ç n
end şe duymaktadır ve esk sevg l s Cs lla le tekrar
görüşmek ster. Çok uzun süre annes Ana'nın bakımında
kalan oğlunun eğ t m ne daha fazla dah l olmaya çalışır ve
evler n n dışındak ormanda gördüğü b r şeyden ber
konuşmayan çocuğun temels z end şeler n yenmes ne
yardımcı olmak ster. Cs lla'nın çek p çev rd ğ fırın, b r AB
fonundan h be desteğ almak ç n Sr Lankalı b rkaç
göçmen şç y şe almaya karar verd ğ nde küçük
toplumun huzuru kaçar ve kaygılar yet şk nlere kadar
yayılır. Hüsranlar, çatışmalar ve tutkular yen den su
yüzüne çıkarak toplumdak huzur görüntüsünü bozar.

MR (MANYETİK REZONANS)
R.M.N.

2022 / 125’ / Renkl Color / Romanya
Roman a Fransa France Belç ka Belg um
İsveç Sweden
Yönetmen / D rector: Cr st an Mung u
Senaryo / Screenplay: Cr st an Mung u
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Tudor Vlad m r Panduru
Kurgu / Ed t ng: M rcea Olteanu
Oyuncular / Cast: Mar n Gr gore, Jud th
State, Macr na Barladeanu
Yapımcı / Producer: Cr st an Mung u
Yapım / Product on: Mobra F lms, Why Not
Product ons, Les F lms du Fleuve, France 3
C néma, F lmgate, F lm Väst, W ld Bunch
Product on
Dağıtım / D str but on: Mars F lm
Ödüller / Awards:
2022 Anon mul En İy Kurmaca F lm
2022 Pal c En İy F lm

2016 Graduat on
2012 Beyond the
H lls
2009 Tales from the
Golden Age
2007 4 Months, 3
Weeks and 2 Days
2005 Lost and
Found
2002 Occ dent
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Yönetmen / D rector

F lmler /
F lmography

A few days before Chr stmas, Matth as s back n h s
nat ve, mult -ethn c v llage n Transylvan a, after qu tt ng
h s job n a slaughterhouse n Germany. He s worr ed
about h s son, Rud , who s grow ng up w thout h m, as h s
father, Otto, s ck and left alone, and he wants to see
Cs lla, h s ex-g rlfr end, aga n. He tr es to become more
nvolved n the educat on of the boy who has rema ned
too long n the care of h s mother, Ana, and wants to help
h s son, who’s refused to speak ever s nce he saw
someth ng n the woods outs de the r house, overcome
h s rrat onal anx et es. When the bakery that Cs lla
manages dec des to recru t a few m grant employees from
Sr Lanka n order to qual fy for an EU grant, the peace of
the small commun ty s d sturbed, anx et es also reach the
adults. Frustrat ons, conﬂ cts and pass ons resurface,
shatter ng the semblance of peace n the commun ty.

Yönetmen / D rector
1968'de Yaş'ta doğan Rumen s nemacı Cr st an
Mungu , 2002'de lk ﬁlm "Occ dent" le Cannes'da
Yönetmenler n Onbeş Günü'ne davet ed ld ve
2007'de "4 Ay, 3 Hafta ve 2 Gün" le Altın Palm ye
kazanarak Altın Palm ye alan lk Rumen s nemacı
oldu. Ayrıca, "Beyond the H lls" ve "Graduat on"
ﬁlmler yle 2012 ve 2016 Cannes F lm Fest valler nde
En İy Senaryo ve En İy Yönetmen ödüller n almıştır.
Cr st an Mung u, born n 1968 n Iaş , s a Roman an
ﬁlmmaker and the w nner of the Palme d'Or n 2007
w th "4 Months, 3 Weeks and 2 Days", h s debut ﬁlm
"Occ dent". It was the ﬁrst t me that pr ze was
awarded to a Roman an ﬁlmmaker.
He also won the awards for Best Screenplay and
Best D rector, at the 2012 and 2016 Cannes F lm
Fest vals, for h s ﬁlms "Beyond the H lls" and
"Graduat on".

DÜNYA SİNEMASI
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Alçakgönüllü, mütevazı olan Ma le çek ngen olan Cao,
a leler n n dışladığı, benzer şek lde zor hayatlar yaşayan
k nsandır ve görücü usulüyle evlenmeye zorlanmıştır.
Tecr t ed lmeye ve aşağılanmaya alışmış k k ş y
b rleşt ren evl l kler , her k s ç n de hayatı daha da
kötüleşt recek b r l şk g b d r. Ancak onlar, ortak
kaderler n keşfetmek, güçler n b rleşt rmek ve hayatta
kalmak ç n kend ler ne b r ev nşa etmek zorundadır.
Kuzeyde Gansu eyalet ndek doğduğu yere dönen
yönetmen, ç ftç ler n sömürülmes , zorunlu kentleşme,
gelenekler n ortadan kalkması ve yoksulluk g b konuların
fonunda, karakterler n n kend ne has na ﬂ ktek ve
kırılganlıktak dünyaya bakışlarının altını ç zerek ﬁlme
zar f b r hassas yet ve der n b r nsanlık kazandırıyor. Her
şeye karşın sevg n n gücüne da r b r h kaye.

TOPRAKTAN TOPRAĞA

RETURN TO DUST

2022 / 131’ / Renkl Color / Ç n Ch na
Yönetmen / D rector: Ru jun L
Senaryo / Screenplay: Ru jun L
Müz k / Mus c:
Peyman Yazdan an
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Wang We hua
Kurgu / Ed t ng: L Ru jun
Oyuncular / Cast: Wu Renl n, Ha Q ng
Yapımcı / Producer: Zhang M n, L Yan
Yapım / Product on: Hucheng No.7 F lms,
Q z F lms, Be j ng J.Q. Spr ng P ctures,
Dream Med a
Dağıtım / D str but on: m-appeal world sales

Humble, unassum ng Ma and t m d Cao have been cast
oﬀ by the r fam l es, lead l ves that are s m larly d ﬃcult,
and forced nto an arranged marr age. The r marr age,
un t ng two people who are accustomed to solat on and
hum l at on, would appear to force them nto a relat onsh p
that w ll make l fe worse for both of them. But nstead,
they have to d scover the r shared dest ny, comb ne the r
strength and bu ld a home to surv ve. Aga nst a backdrop
of top cs such as the explo tat on of farm workers, forced
urban sat on, the uproot ng of trad t ons and poverty, L
Ru jun (who returns to h s b rthplace of Gaota , n the
northern prov nce of Gansu) pr or t ses the characters’
worldv ew, L Ru jun (who returns to h s b rthplace of
Gaota , n the northern prov nce of Gansu) pr or t ses the
characters’ worldv ew, w th ts nherent na vety and
frag l ty, through an act of trust and love that nfuses the
ﬁlm w th subtle tenderness and profound human ty. A
story about eternal love, aga nst the odds.

Ödüller / Awards:
2022 Altın Kayısı Yerevan Altın Kayısı
2022 Ud ne Uzak Doğu Fest val Black
Dragon Sey rc Ödülü

Yönetmen / D rector

Ç nl yönetmen ve senar st L Ru jun, 1983 yılında Gansu
Ç n'de doğmuştur ve Shanx İlet ş m Ün vers tes 'nden
mezun olmuştur. Hızla değ şen Ç n'de kırsal kes m n, a le,
yaşam ve ölüme karşı tutumunun yanı sıra nsan ve
toprak arasındak l şk ye odaklanmayı terc h eden
yönetmen n 5 uzun metraj ﬁlm bulunmaktadır.

2022 Return to Dust
2017 Walk ng Past
the Future
2012 Fly w th the
Crane
2010 The Old
Donkey
2007 The Summer
Sol st ce

Yönetmen / D rector

F lmler /
F lmography

L Ru jun s a Ch nese ﬁlm d rector and screenwr ter. He
was born n 1983 n, Gansu Ch na, and graduated from
the Commun cat on Un vers ty of Shanx . He has d rected
5 feature ﬁlms, all of wh ch tend to focus on the
relat onsh p between human be ngs and the land, as well
asthe rural att tude towardsfam ly, l fe, and death n a
rap dly chang ng Ch na.
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S gne ve erkek arkadaşı Thomas sağlıksız, rekabetç
ve karşılıklı bağımlılığa dayanan b r l şk y
sürdürmekted r. Thomas, k m s çalıntı mob lyalardan
yapılmış tuhaf çalışmalarıyla b r anda kavramsal
sanatçı olmayı başarınca l şk ler sert b r dönüşüm
geç r r. Thomas'ın lg odağı olduğu ve k msen n
kend s n artık d nlemed ğ gerçeğ nden rahatsız olan
S gne, d kkat çekmeye ve sempat toplamaya kararlı
yen b r k ş l k yaratarak statüsünü ger kazanmak
üzere umutsuz g r ş mlerde bulunur.
S gne and her boyfr end Thomas are n an unhealthy,
compet t ve and co-dependent relat onsh p that takes
a v c ous turn when Thomas suddenly breaks through
as a conceptual art st w th h s we rd compos t ons,
some of wh ch made from stolen furn ture.
Uncomfortable w th the fact that Thomas s now n the
spotl ght and no one s l sten ng to her, S gne makes
desperate attempts to rega n her status by creat ng a
new persona hell-bent on attract ng attent on and
sympathy.

İLGİ MANYAĞI

SICK OF MYSELF

2022 / 95’ / Renkl Color / Norveç Norway
Yönetmen / D rector: Kr stoﬀer Borgl
Senaryo / Screenplay: Kr stoﬀer Borgl
Müz k / Mus c:
Turns
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Benjam n Loeb
Kurgu / Ed t ng: Kr stoﬀer Borgl
Oyuncular / Cast: E r k Sæther, Kr st ne
Kujath Thorp, Fanny Vaager
Yapımcı / Producer: Andrea Berentsen
Ottmar, Dyveke Bjørkly Graver
Yapım / Product on: Oslo P ctures,
Garageﬁlm Internat onal AB
Dağıtım / D str but on: B r F lm

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
2022 S ck of Myself
2017 Dr b
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Yönetmen / D rector
1985'te doğan Kr stoﬀer Borgl , Oslo'nun dışındak
küçük b r banl yöde doğup büyüdü. F lm okuluna g tt .
Müz k v deoları dünyanın her yer ndek fest vallerde
göster ld , Kanada Uluslararası F lm Fest val 'nde ve
Norveç' n Grammy's olan "Spellemann"da ödüller
kazandı. Kısa ﬁlm "Former Cult Member Hears Mus c
For the F rst T me", Sundance resm programına g rd .
Hayal ürünü, çok meşhur b r enerj çeceğ n n
başarısızlıkla sonuçlanan pazarlama planının
öyküsünü anlatan lk uzun metrajlı ﬁlm "DRIB"
2017'de SXSW'te göster ld . 2018'de kısa ﬁlm "A
Place We Call Real ty" Norveç F lm Eleşt rmeler
Derneğ 'n n Yılın En İy Kısa F lm ödülünü aldı.
Kr stoﬀer Borgl , born n 1985, was born and grew up
n a small suburb outs de of Oslo. He went on to ﬁlm
school. H s mus c v deos have screened at fest vals all
over the world, earn ng h m awards from the
Canad an Internat onal F lm Fest val and the
Norweg an Grammy ("spellemann"). H s short ﬁlm,
“Former Cult Member Hears Mus c for the F rst T me”
was an oﬃc al select on for Sundance. H s debut
feature ﬁlm, “DRIB,” prem ered at SXSW n 2017, a
feature ﬁlm that re-enacts the story of a fa led v olent
market ng scheme for a ﬁct t ous well-known energy
dr nk. In 2018, h s short ﬁlm, “A Place We Call
Real ty,” rece ved the Norweg an F lm Cr t c
Assoc at on Award for Best Short of the year.

DÜNYA SİNEMASI
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80'ler n başında Sand n sta devr m sırasında
N karagua'da geçen 1986 tar hl Den s Johnson
romanından COVID dönem ne uyarlanan ﬁlmde,
günümüz N karagua'sında pasaportuna ve basın kartına
el konulduğundan ülkede mahsur kalan genç b r Amer kalı
gazetec kadın, en y çıkış şansı g b görünen esrareng z
b r İng l z erkeğe âşık olur. Ancak çok geçmeden aşık
olduğu adamın kend s nden daha büyük b r tehl kede
olab leceğ n fark eder. Dan el ona yalan söylem şt r, b r
STK'da değ l, çok uluslu büyük b r petrol ş rket nde
çalışmaktadır.

ÖĞLE GÜNEŞİNDE YILDIZLAR
STARS AT NOON

2022 / 135’ / Renkl Color / Fransa France
Yönetmen / D rector: Cla re Den s
Senaryo / Screenplay: Cla re Den s,
Andrew L tvack, Léa Mys us
Müz k / Mus c: T nderst cks
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Ér c Gaut er
Kurgu / Ed t ng : Guy Lecorne
Oyuncular / Cast: Margeret Qualley, Joe
Alwyn, John C. Re lly
Yapımcı / Producer: Ol v er Delbosc,
Ém l en B gnon
Yapım / Product on: Cur osa F lms
Dağıtım / D str but on: B r F lm

Öneml F lmler /
Selected
F lmography
2022 Stars at Noon
2018 H gh L fe
2017 Let the Sun
Sunsh ne In
2013 Bastards
2009 Wh te Mater al
2008 Shots of Rum
2005 Toward
Math lde
2004 The Intruder
1999 Beau Trava l
1996 Nénette et
Bon
1988 Chocolat

Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Büyük Ödül

Adapted to COVID era from the 1986 novel by Den s
Johnson, wh ch set n N caragua dur ng the Sand n sta
revolut on of early 1980's, the ﬁlm tells the story of a
young Amer can journal st, whose passport and press
card conﬁscated and thus stranded n present-day
N caragua. She falls for an en gmat c Engl shman who
seems l ke her best chance of escape. She soon real zes,
though, that he may be n even greater danger than she
s. Dan el has l ed to her. He’s work ng for B g O l, not for
an NGO.

Yönetmen / D rector

1948'de Par s'te doğan Cla re Den s çağdaş Fransız
s nemasının önde gelen sanatçı yönetmenler ndend r.
Babasının kar yer sebeb yle Fransız sömürge
Afr ka'sında büyüdü ve çocukluğunun büyük bölümünü
Kamerun, Burk na Faso ve C but 'de geç rd . Fransa'ya
döndükten kısa süre sonra edeb yata ve s nemaya lg
duymaya başladı ve fotoğrafçı eş n n öner s yle 1972'de
mezun olduğu Fransa'nın önde gelen s nema
okullarından IDHEC'e kaydoldu. İlk yönetmenl k deney m
"Chocolat" adlı ﬁlm d r ve bu ﬁlmle Cannes'da Altın
Palm ye'ye aday göster lm şt r. 1996'da bu ﬁlm , bugüne
kadark en başarılı uzun metraj kurcama ﬁlmler nden olan
"Nénette et Bon " tak p etm şt r. Daha sonra en 1990'ların
en başarılı uzun metraj ﬁlmler nden kabul ed len Beau
Trava l' 1999'da çek p uluslararası s nema sahnes nde
yer n almıştır.
Cla re Den s, born n 1948, Par s, France, s one of the
major art st c vo ces of contemporary French c nema. She
grew up n French colon al Afr ca and spent most of her
ch ldhood n Cameroon, Burk na Faso and Dj bout due to
her father's carreer. After she went back to France, she
soon developed a keen nterest n books and c nema, and
w th the suggest on of her photographer husband, she
enrolled IDHEC, one of France's lead ng ﬁlm schools,
where she graduated n 1972. She made her d rect ng
debut w th "Chocolat" and the ﬁlm was nom nated for the
Palme d'Or at Cannes. One of her most successful ﬁlms
to date " Nénette et Bon " came n 1999 and she made
her most cr t cally accla med ﬁlm Beau Trava l n 1999
and saw her nternat onal breakthrough.
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Vera, a les n dünyasının merkez ne koyan b r
kadındır. Dürüst, mütevazı b r noter olan kocası
Vaclav le Çekoslovakya'nın küçük b r kasabasında
yaşar. Her k s de evl l k yem nler n , nsan sevg s
üzer ne kurulu kutsal b r temel olarak görürler ve
aşklarının tüm gücüyle l şk ler n korurlar. Pek ama ya
onların dışında büyük b r kr z yaşanırsa? Ya dünyaları
sıradan hayatlar sürdürmen n b rdenb re mkânsız
hale geld ğ dramat k b r değ ş me uğrarsa? Vera le
Vaclav'ın yaşadığı alt üst oluş 1968 yazında Sovyet
ordusunun şgal yle gel r. Vaclav'ın et k olanı yapmayı
terc h ederek Komün st Part 'ye katılmayı reddetmes ,
evl l kler n n temel n sarsacaktır.

SÖZ

THE WORD
2022 / 104’ / Renkl Color / Çekya Czech
Republ c Slovakya Slovak a Polonya
Poland
Yönetmen / D rector: Beata Parkanová
Senaryo / Screenplay: Beata Parkanová
Müz k / Mus c:
Jan. P. Muchov
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Tomáš Juríček
Kurgu / Ed t ng: Alo s F sárek
Oyuncular / Cast: Mart n F nger, Gabr ela
M kulková, Jenovefa Bokova, Marek
Ge sberg, Ondrej Sokol, Lea Bankó,
Tatjana Medvecká, Vlad mír Polívka
Yapımcı / Producer: Vojtěch Fr č, Ondrej
Kulhánek, Maroš Hecko, Peter Veverka,
Ondrej Zach
Yapım / Product on: Love.FRAME,
Bontonﬁlm, Azyl Product on, K jora F lm,
Ozet F lm
Dağıtım / D str but on: Love.FRAME
Ödüller / Awards:
2022 Karlovy Vary
En İy Yönetmen,
En İy Erkek Oyuncu

Yönetmen / D rector

F lmler /
F lmography
2018 Moments
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Vera s a woman who puts fam ly at the center of her
world. She l ves w th her husband Václav – an honest,
unassum ng publ c notary – n a small town n
Czechoslovak a. They both regard the r marr age
vows as sacred, the foundat on on wh ch the r very
human ty stands or falls and they protect the r
relat onsh p w th all the power of the r love. But what f
a cr s s were to come from outs de? What f the world
changes so dramat cally that lead ng ord nary l ves s
suddenly mposs ble? For Vera and Vaclav th s
upheaval comes n the summer of 1968 w th the
nvas on of the Sov et Army. Wh le tak ng the moral
h gh ground, Vaclav's refusal to jo n the Commun st
Party w ll rock the very foundat ons of h s marr age.

Yönetmen / D rector
Beata Parkanová, Třebíč'de doğmuştur, senar st,
yönetmen ve k tap yazarıdır. 2015 yılında FAMU'nun
Senaryo ve Dramaturj Bölümü'nden mezun oldu.
S nema kar yer ne başlamadan önce, çocuklar ç n
olanları da dah l olmak üzere b rçok k tap yazdı.
2018'dek lk uzun metrajlı ﬁlm , Karlovy Vary East of
the West yarışmasında göster len "Moments" oldu.
Beata Parkanová, born n Třebíč, s a screenwr ter,
d rector and book author. She graduated from the
Department of Screenwr t ng and Dramaturgy at
FAMU n 2015. Before start ng a ﬁlm career, she wrote
several books, nclud ng ones for ch ldren. Her ﬁrst
feature ﬁlm was Chv lky (2018), wh ch screened n the
East of the West compet t on at KVIFF 2018.
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Fransa'nın kuzey ndek Boulogne-sur-Mer' n
banl yöler nden b r olan P casso toplu konutlarında b r
ﬁlm çek lecekt r. İşç sınıfından L ly, Ryan, Mayl s ve Jessy
adlı dört çocuk ﬁlmde oynamak üzere oyuncu
seçmeler ne katılır ve cesur, özgün oyunculuklar
yakalamak steyen Flaman yönetmen Gabr el tarafından
seç l rler. Bütün mahalle neden sadece "en kötüler" seç ld
d ye şaşırır. F lm n sokak serser s ve kara koyun olarak
gördükler çocuklarla dolduğundan muh tler n n olumlu
yönler n gösteremeyeceğ n , basmakalıp b r bakış açısı
sunacağını düşünürler.

İŞE YARAMAZLAR
THE WORST ONES

2022 / 99’ / Renkl Color / Fransa France
Yönetmen / D rector: L se Akoka, Romane
Gueret
Senaryo / Screenplay: L se Akoka, Romane
Gueret, Elénore Gurrey
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Er c Dumont
Kurgu / Ed t ng: Albert ne Lastera
Oyuncular / Cast: Johan Heldenbergh,
Matth as Jacqu n, Loïc Pech, Mallory
Wanecque, T méo Mahaut
Yapımcı / Producer: Mar ne Alar c, Frédér c
Jouve
Yapım / Product on: Les F lms Velvet,
France 3 C néma
Dağıtım / D str but on: Mars F lm

Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes Bell B r Bakış Ödülü

A ﬁlm shoot ng w ll take place at the C té P casso, n the
suburbs of Boulogne-Sur-Mer, n the north of France.
Dur ng the cast ng, four teenagers from the work ng class,
L ly, Ryan, Mayl s and Jessy are chosen to play n the ﬁlm
by the Flem sh d rector Gabr el who s eager to capture
performances of gr tty authent c ty. Everyone n the
ne ghborhood s surpr sed: why only take the "worst
ones"? They bel eve the ﬁlm w ll not be representat ve of
the pos t ve aspects of the r env ronment because t w ll
show a stereotyp cal v ew by be ng populated w th the
k ds they see as hoodlums and bad seeds.

Yönetmen / D rector

Romane Gueret, Sorbonne'da s nema eğ t m aldıktan
sonra, s nemada lk adımlarını yönetmen yardımcısı,
cast ng as stanı ve kameraman görevler yle attı.
L sa Akoka, ps koloj alanında ün vers te eğ t m ve
profesyonel oyunculuk üzer ne meslek eğ t m aldı.
Çocuklara s nema koçluğu ve oyuncu seç m görevler
sırasında, bu k lg alanını b r araya get recek yollar
keşfett . 2014 yılında uzun metraj b r ﬁlm ç n b rkaç ay
boyunca dört b n aşkın amatör genç oyuncu arasından
seçme yaptıkları b r ﬁlm set nde tanıştılar. 2015'te b rçok
fest valden ödül kazanan "Chasse Royale" adlı kısa ﬁlm
b rl kte yönett ler. İlk uzun metrajlı çalışmaları "Les P res"
2022 Cannes F lm Fest val 'nde Bell B r Bakış
kategor s nde göster lmek üzere seç ld .
Romane Gueret, after study ng c nema at the Sorbonne,
took her ﬁrst steps towards d rect ng as an ass stant
d rector, cast ng ass stant or cameraman.
L se Akoka followed a un vers ty course n psychology
and profess onal tra n ng as an actress. In the pract ce of
cast ng and coach ng ch ldren for the c nema, she then
d scovered the means of br ng ng together her two
centers of nterest. In 2014, they met dur ng the cast ng of
a feature ﬁlm, for wh ch they aud t oned more than 4000
young non-profess onal actors for several months. In
2015, they d rected together the short ﬁlm "Chasse
Royale", awarded at several fest vals. It was n the
summer of 2021 that they made the r ﬁrst feature ﬁlm,
"Les P res", selected n the Un Certa n Regard category
at the 2022 Cannes F lm Fest val.
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L ège yakınlarındak Podunk semt nde ve Condroz'da
geçen öyküdek olaylar, her k s de Batı Afr kalı olan ve
geld kler Belç ka'da başka k mseler bulunmayan on k
yaşındak Tor le ergen Lok ta'nın etrafında dönüyor.
Afr ka'dan yalnız başlarına seyahat ett kten ve Belç ka'ya
ulaştıktan sonra, geç nmek ve b raz da para b r kt rmek
ç n b rb rler ne ht yaçları vardır. Herkese kardeş
olduklarını söylerler ve b r restoranda şarkı söylemeye
başlarlar. Lok ta'nın Belç ka'da kalması tehl keye g r nce,
a les n n mal beklent ler artınca ve tefec ler karşılarına
d k l nce, onu Tor 'den ayıracak çok öneml b r karar
vermek zorunda kalır. Profesyonel olmayan k baş
oyuncusunun parlak performanslarıyla ﬁlm, ekonom k
adalets zl ğe ve toplumsal kayıtsızlığa yakıcı b r bakış
sunuyor.

TORİ VE LOKİTA
TORI AND LOKITA

2022 / 88’ / Renkl Color / Belç ka Belg um
Fransa France
Yönetmen / D rector: Luc Dardenne, JeanP erre Dardenne
Senaryo / Screenplay: Luc Dardenne,
Jean-P erre Dardenne
Müz k / Mus c: Benoît Dervaux
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Kurgu / Ed t ng: Mar e-Hélène Dozo, Valène
Leroy
Oyuncular / Cast: Pablo Sch ls, Joely
Mbundu, Alban Ukaj, T jmen Govaerts,
Charlotte De Bruyne
Yapımcı / Producer: Luc Dardenne, JeanP erre Dardenne, Delph ne Tomson, Den s
Freyd
Yapım / Product on: Les F lms du Fleuve,
Arch pel 35, Savage F lm
Dağıtım / D str but on: B r F lm

Yönetmen / D rector

Ödüller / Awards:
2022 Cannes 75. Yıl Ödülü
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Set n a Podunk ne ghborhood near L ège and Condroz,
the story revolves around twelve-year-old Tor and
teenager Lok ta, both from West Afr ca and w thout other
fam ly n Belg um. After travell ng alone from Afr ka they
depend on each other as they struggle to get by and
make some money. Cla m ng they are brother and s ster,
they s ng beaut fully together at a restaurant. When
Lok ta’s r ght to rema n n Belg um s threatened, and the
ﬁnanc al demands of her fam ly grow and loan sharks
loom, she’s compelled nto a p votal dec s on that w ll
separate her from Tor . W th br ll ant performances by two
non-profess onal leads, the ﬁlm s a sear ng look at
econom c njust ce and soc etal nd ﬀerence.

Yönetmenler / D rectors

Belç ka'dak şç sınıfının yaşamına da r çekt kler
natüral st, sosyal gerçekç ve çarpıcı ﬁlmlerle b l n rler.
Jean-P erre drama, Luc se felsefe okudu. Dardenne
b raderler n s nemasının kökler çocukluklarını geç rd kler
yerlerden beslen r ve çoklukla adalets zl k, göçmenl k,
kaçaklık, anlaşmalı evl l kler ve depresyon g b dramat k
toplumsal temaları ele alır. Jean-P erre ve Luc Dardenne,
kend ler n nk de dah l olmak üzere altmış kadar belgesel
çeken Dér ves' 1975'te kurdular. 1994 yılında, uzun
metrajlı ﬁlmler n yapımı ç n Les F lms du Fleuve'u
kurdular.
They are known for the natural st, soc al real st ﬁlms they
created ntensely about work ng-class l fe n Belg um.
Jean-P erre stud ed drama wh le Luc stud ed ph losophy.
The c nema of the Dardenne brothers s rooted n the
reg on of the r ch ldhood and often deals w th dramat c
soc al themes as such clandest n ty, marr ages of
conven ence, depress on and mm grat on. In 1975, JeanP erre and Luc Dardenne created Dér ves, the company
that has produced some s xty documentar es, nclud ng
the r own. In 1994, they created Les F lms du Fleuve for
the product on of feature ﬁlms.

DÜNYA SİNEMASI
WORLD CINEMA
Özet / Summary
Yazın nc r hasadı sırasında ağaçların arasında
çalışan genç kadınlar ve erkekler yen duygular
gel şt r r, ﬂörtleş r, b rb r n tanımaya çalışır, der n
duygulara ulaşmaya çalışır.
Melek ve arkadaşları okul masraﬂarını çıkarmak,
evl l kler ç n hazır yapmak ya da a leler ne yardımcı
olmak ç n bahçelerde çalışırlar. İnc r ağaçları
arasında, yaşlı kuşak şç ler n ve genç erkekler n
bakışları altında, yet şk n yaşamının eş ğ nde kend ler
göster rler. İnc r bahçes , ş, aşk ve dostluk l şk ler n n
serg lend ğ duygu yüklü b r ortam hal ne gel r.

İNCİR AĞAÇLARININ ALTINDA

UNDER THE FIG TREES

F lmler /
F lmography
2021 Under The
F g Trees
2018 Ra lway Men
2012 Fam ly
Albums

Yönetmen / D rector

2021 / 92’ / Renkl Color / Tunus Tunus a
İsv çre Sw tzerland Fransa France Katar
Qatar
Yönetmen / D rector: Er ge Seh r
Senaryo / Screenplay: Er ge Seh r , Peggy
Hamann, Ghalya Lacro x
Müz k / Mus c: Am n Bouhafa
Görüntü Yönetmen / C nematographer:
Fr da Marzouk
Kurgu / Ed t ng: Ghalya Lacro x, Hafedh
Laar dh , Malek Kammoun
Oyuncular / Cast: Fed Ben Achour, F ras
Amr , Amen Fdh l , Feten Fhd l , F de Fdh l
Yapımcı / Producer: Palmyre Bad n er
Yapım / Product on: Akka F lms, Hen a
Product on, Manek F lms
Dağıtım / D str but on: B r F lm

Among the trees, young women and men work ng for
the ﬁg harvest dur ng the summer develop new
feel ngs, ﬂ rt, try to understand each other, ﬁnd, -and
ﬂee- deeper connect ons.
A group of teenagers spend the r summer work ng n
the ﬁg harvest n rural northwest Tun s a. Melek and
her fr ends work n the orchards dur ng the summer to
pay for the r stud es, prepare for the r wedd ngs or
help the r fam l es. Between the ﬁg trees, under the
gaze of older workers and young men, they reveal
and project themselves, on the threshold of an adult
l fe. The ﬁg orchard becomes a real theater of
emot ons, where the r relat onsh ps w th work, love,
fr endsh p and the land are played out.

Yönetmen / D rector
Er ge Seh r Fransız-Tunuslu yönetmen ve yapımcıdır.
Kend yapım ş rket olan Hen a Product on le V s ons
du réel, IDFA, C nemed'de göz doldurmuş belgeseler
gel şt r yor. 2018'de çıkış yaptığı belgesel "Ra lway
Men", Tunus s nemalarında altı hafta v zyonda kaldı.
2021 Vened k F lm Fest val 'nde b rçok postprodüks yon ödülü kazanan lk kurmaca ﬁlm "İnc r
Ağaçları Altında" ﬁlm n yazdı, yönett ve yapımcılığını
yaptı. Daha sonra 2022'de Cannes Yönetmenler n On
Beş Günü programında yer aldı.
Er ge Seh r s a French-Tun s an d rector and
producer. W th her own product on company, Hen a
Product on, she develops Tun s an author dr ven
documentar es d st ngu shed at V s ons du réel, Idfa,
C nemed. In 2018, her breakout feature documentary,
Ra lway Men, rema ned s x weeks n Tun s an
theaters. In 2021, she wrote, d rected and produced
her ﬁrst ﬁct on feature, Under The F g Trees, wh ch
won several post-product on awards at the Ven ce
Internat onal F lm Fest val (F nal Cut n Ven ce). She
then jo ned the select on of the 54th Qu nza ne des
Réal sateurs at Cannes 2022.

65

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
NATIONAL FEATURE COMPETITION

ÖN JÜRİ ÜYELERİ / PRE-SELECTION JURY

66

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

29 INTERNATIONAL ADANA
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
TH

National Feature Films Competition

ÖN JURİ ÜYELERİ Pre-Selection Jury

BURCU
KURTİS
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖN JURİ ÜYELERİ

Nat onal Feature F lms Compet t on Pre-Select on Jury

3 Haz ran 1979 yılında İstanbul'da doğdu.
İç ndek s nema aşkını küçük yaşlarda
yaşadığı Hollanda'nın Amsterdam kent nde
zled ğ s nema kuşaklarına borçludur. Yurda
kes n dönüş yaptıktan sonra başladığı Özel
Gürsoy Kolej 'nde bu aşkını eyleme dökmüş,
s nema ve tasarım kulüpler nde yönet c l k
yapmıştır. Düzenled ğ etk nl kler onu
ün vers tede s nema-TV Bölümü l sans
sıralarına sürüklem şt r. Güzel Sanatlar
Fakültes , s nema-TV bölümünde 4 yıllık
s nema eğ t m n n hemen peş nden y ne
s nema üzer ne yüksek l sansını
tamamlamıştır. Ün vers te b r nc sınıfta
başladığı sektörel çalışmalarında yönetmen
koltuğuna oturması, aldığı akadem k eğ t m
sayes nde çok hızlı olmuştur. Ülken n majör
kanallarının b rçoğunda sürdürdüğü
yapımcılık ve yönetmenl k k ml ğ ne devam
ederken, pek çok kısa ﬁlm de çekm şt r. Halen
sanatta yeterl l k sonucu aldığı doktor unvanı
le N şantaşı Ün vers tes 'nde Dr. Öğret m
Üyes olarak çalışmaklardır. N şantaşı
Ün vers tes Sanat ve Tasarım Fakültesü
Dekan Yardımcılığı le Radyo,TV-S nema
Bölüm Başkanlığı görevler sürmekted r.

She was born n Istanbul n June 1979. She
contents c nema over theater owes ts belt,
followed by the Netherlands n Amsterdam
where at an early age. She started her college
dorm tory Pr vate Gürsoy after she returned
that sp lled over nto act on, she led the des gn
and c nema clubs. Ed t the event were
dragged her un vers ty degree n c nema and
telev s on, as the Department. Faculty of F ne
Arts, c nema-TV sect on mmed ately after the
4-year theater educat on completed her
master's degree n ﬁlm aga n. Into the ﬁrst
class of un vers ty she s t n d rector's cha r to
the sectoral works, thanks to the academ c
tra n ng rece ved has been very fast. As a
producer wh ch cont nued n many of the
major channels of the country and cont nue
her d rector al dent ty, also has attracted
many short ﬁlms. St ll art w th the t tle of
doctor rece ved the results of proﬁc ency n
N şantaşı Un vers ty Dr. Lecturers are to work
as. She st ll Works as N şantaşı Un vers ty,
Faculty of Art and Des gn V ce-Dean and
Head Department of Rad o, TV-C nema.
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JANET
BARIŞ
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖN JURİ ÜYELERİ
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1982 yılında doğdu. İstanbul Ün vers tes
Edeb yat Fakültes 'nden mezun olduktan
sonra Marmara Ün vers tes İlet ş m
Fakültes 'nde yüksek l sans ve doktora yaptı.
Ulusal ve uluslararası ﬁlm fest valler nde jür
üyes olarak yer aldı. B rçok ulusal gazete,
derg ve onl ne yayınlarda s nema yazıları
yayımlandı. 2008 yılından ber SİYAD
(S nema Yazarları Derneğ ) ve 2010 yılından
ber FIPRESCI (The Internat onal Federat on
of F lm Cr t cs) üyes d r. Altınbaş Ün vers tes
S nema-Telev zyon Bölümü'nde Dr. Öğret m
Üyes olarak çalışmaktadır. M ll yet Sanat ve
Altyazı derg ler nde yönetmen ve ﬁlm
anal zler yayımlanmaya devam etmekted r.
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She was born n 1982. She graduated from
Istanbul Un vers ty n 2004. The same year
she was accepted to the master's program n
Commun cat on Sc ence at the Un vers ty of
Marmara, Faculty of Commun cat on. She
graduated from the MA program n 2006 w th
a “C nemat c Object and the Power of
Observat on” thes s. Her art cles based on
ﬁlm/d rector analys s and cr t c
rev ews/commentar es have been publ shed n
many magaz nes. She took her Ph.D. degree
w th a “Contemporary Turk sh C nema and
Melancholy” thes s n August 2013. She has
been a member of SİYAD (Turk sh F lm Cr t cs
Assoc at on) s nce May 2008 and FIPRESCI
s nce 2010. She s currently teach ng as an
Ass stant Professor at Altınbaş Un vers ty
Faculty of Art.
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ESİN
KÜÇÜKTEPEPINAR
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖN JURİ ÜYELERİ
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S nema yazılarına Hürr yet gazes n n haftalık
ek olan Hürr yet Gazete Pazar'da başlamıştır.
Ardından Türk ye'n n lk onl ne s nema
yayınlarından
S nema.com'un ed törlüğünü üstlenm ş ve bu
arada Sabah ve Rad kal g b günlük
gazetelerde ve M ll yet Sanat derg s nde
yazılarına devam etm şt r. Halen Cumhur yet
gazetes ve d ğer kültür sanat yayınlarına
yazıyor. Ayrıca İstanbul F lm Fest val
danışman kurulundadır.
Netpac üyes ve S yad' n F presc tems lc s d r.
Cannes ve Vened k F lm fest valler nde
F presc (Uluslararası F lm Eleşt rmenler
B rl ğ ) jür başkanlığı yapmış, Havana,
Toronto, San Sebast an g b fest valler n
F presc jur ler nde yer almıştır.

Majored n Math n Istanbul and took drama
courses n London, she started wr t ng about
mov es n a weekly suppl ment of Hürr yet
da ly. Worked as the ch ef ed tor of
S nema.com, and wrote for the da l es such as
Sabah, Rad al and monthly magaz ne M ll yet
Sanat. As a freelancer she currently covers
for Cumhur yet da ly as well as for other
cultur&art publ cat ons. She s on the adv sory
board of the Istanbul F lm Fest val, and
member of NETPAC (Network for the
Promot on of As an C nemal) and F presc
(Internat onal F lm Cr t cs Assc). She was part
of the F presc jur es n fest vals such as
Havana, Toronto and San Sebast an, also
served as a pres dent n Cannes and Ven ce
F lm fest vals.
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Özcan
ALPER

JÜRİ BAŞKANI

PRESIDENT OF THE JURY
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Özcan Alper 1975'te Artv n'de doğdu.
İlk ﬁlm “Sonbahar” dünya çapında 60'tan
fazla ﬁlm fest val nde göster ld ve ödüller aldı.
Avrupa F lm Akadem s tarafından Yılın
Avrupa Keş f Ödülü'ne aday göster ld . İk nc
ﬁlm “Gelecek Uzun Sürer” dünya galasını 36.
Uluslararası Toronto F lm Fest val 'nde yaptı.
Üçüncü ﬁlm “Rüzgarın Hatıraları” Cannes
F lm Fest val Cinefoundation L'Atelier,
Rotterdam F lm Fest val Hubert Bals Fonu ve
Busan F lm Fest val As an F lm Market
tarafından desteklend . 2019 yılında çekt ğ
“Karanlık Gece” s ml ﬁlm fest val
yolculuğuna devam ed yor. 2021 yılında,
başroller nde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı
Kemal Varol'un Aşıklar Bayramı s ml
romanını ﬁlme uyarladı. F lm n Netﬂ x or j nal
olarak 2022 yılının sonbahar aylarında
göster me çıkması planlanıyor.
Özcan Alper' n ﬁlmler dünya çapında 100'den
fazla fest valde göster ld ve 50'den fazla ödül
aldı.

Özcan Alper was born in 1975 in Artvin. He
studied Physics in 1992-1996 and History of
Science in 1996-2003 at Istanbul University.
He attended various cinema workshops and
worked as an assistant for various Turkish
directors through 1996-2006.
His ﬁrst feature “Autumn” was shown at more
than 60 international ﬁlm festivals and won
many awards. He was nominated for
European Discovery by Europe Film
Academy. His second feature ﬁlm “Future
Lasts Forever” had its World Premiere at 36th
Toronto International Film Festival. His third
feature “Memories of the Wind” received
support from Cinefondation L'Atelier of
Cannes Film Festival, Hubert Bals Fund of
Rotterdam Film Festival and the Asian Film
Market of Busan Film Festival. He is now
working on his 4th feature ﬁlm, Black Night.
It's in post-production stage. His ﬁlms were
shown at over 100 festivals and received over
50 awards internationally.
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Fah r
Atakoğlu
ATAKOĞLU
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Nat onal Feature F lms Compet t on Jury Members

Fah r Atakoğlu, senfon k eserler, ﬁlm müz ğ
ve caz muz ğ alanlarında tanınan uluslararası
ödüllü b r bestec ve p yan stt r. Eserler
Avrupa ve Amer ka B rleş k Devletler 'nde
çeş tl müz k fest valler nde yer ald ve bugün
dünyanın en seçk n p yan stler nden ve
bestec ler nden b r olarak kabul ed l yor.
Atakoğlu 2015 yılında ‘’En Etk l 50 Türk
Amer kalı’’ olarak onurlandırıldı. 1986'dan bu
yana b rçok ulusal ve uluslararası prodüks yon
ç n j ngle, belgesel ve ﬁlm müz ğ besteled .
F lm kompoz syonunda yaptığı çalışmalarla
M lano F lm Fest val 'nde “Belgesel Müz k
Besteler ” n n yanı sıra “Sanatta Üstün Başarı
Ödülü”, EMI Yunan stan tarafından ver len
Plat num Satış, 480.000'den fazla Telos D os
Telosfor ödülünü kazandı. Yunan stan'dak
Mega Kanal'dan “En İy Şarkı Ödülü” nü
kazandı. Fah r Atakoğlu, “Muhteşem Yüzyıl”
adlı TV d z s n n müz kler n yaptı ve besteled .
Başarılı b r solo sanatçı olan Fah r, 1994'tek
solo çıkışından bu yana 17 albüm çıkardı ve
Los Angeles'tak dünyaca ünlü Kodak
T yatrosu ve Carneg e'de son zamanlarda
göster ler de dah l olmak üzere Avrupa ve
ABD'de yoğun b r uluslararası tur programı
sürdürüyor.
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Fah r Atakoğlu s an nternat onal, awardw nn ng composer and p an st well known n
the ﬁelds of jazz, world mus c, large
symphon c works, theatr cal and dance mus c
and ﬁlm scores. H s works have been
performed at var ous mus c fest vals n EU
and the U.S to cr t cal accla m, and he s
cons dered one of the most outstand ng
p an sts and composers n the world today. In
2015 Fah r was honored as one of the 50
Most Inﬂuent al Turk sh Amer can Art sts.
S nce 1986, Fah r has composed mus c for
commerc als, documentar es and feature ﬁlms
for many nternat onal product ons. For h s
work n ﬁlm compos t on, he won ﬁrst pr ze for
“Documentary Mus c Compos t ons” at the
M lano F lm Fest val as well as “Outstand ng
Ach evement n Arts Award”, Plat num Sales
awarded by EMI Greece, Telos D os Telos for
sales more than 480,000 and he won “The
Best Song Award” from the Mega Channel n
Greece. Fah r Atakoğlu scored and composed
the TV Drama soundtrack for “Magn ﬁcent
Century”, wh ch was broadcast n 65 countr es
as well as on Netﬂ x. In 2017 he composed
the mus c for “Ayla” wh ch was subm tted by
Turkey to the Mot on P cture Academy n the
category of Best Fore gn Language F lm. Also,
an accompl shed jazz art st, Fah r has
released 17 albums, and he ma nta ns an
ntense nternat onal tour ng schedule n
Europe and the USA, nclud ng sold out shows
at the world-renowned Kodak Theatre n Los
Angeles, and Carneg e Hall n New York C ty.
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Gökhan
ATILMIŞ
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Nat onal Feature F lms Compet t on Jury Members

1986 yılında Ege Ün vers tes Tıp fakültes ne
g rd .1990 yılında tıp fakültes nden ayrılıp 9
Eylül Ün vers tes Güzel Sanatlar Fakültes
S nema Tv Bölümüne g rd . 1992 yılında
öğrenc yken İstanbul'da kamera as stanı
olarak sektöre g rd . Başta Ertunç Şenkay
olmak üzere Erdal Kahraman, Florent Herry,
Hayk K rakosyan g b ustalara 7 yıl kamera
as stanlığı ve kamera operatörlüğü yaptı.1992
yılında lk kısa metraj F lm 'İLK' le Adana
Altın Koza Öğrenc F lmler yarışmasında
Mans yon Ödülü ,1993 yılında y ne Adana'da
Kudret Sabancı le Yaptıkları “Daylak”
belgesel le en y belgesel, “Mutfakta B r M
Var” kısa ﬁlm le 'En İy Görüntü Yönetmen '
ödülünü aldı. 1998 yılında Yen S nemacılar
oluşumunda bulundu. İlk F lm “Lalel de B r
Az ze” olmak üzere,”Sen Ne D lersen”
,”Balans ve Manevra”, “Ç nl ler Gel yor”
,”Beynelm lel”, “S s ve Gece”, ”Ara”,
“Gölges zler”, “Eyyvah Eyvah” ser s , “Saklı
Hayatlar”, ”Yangın Var”, “Berl n Kaplanı”, “Pek
Yakında”, “Al Baba ve / Cüceler”,
“Karkırmızı”, “Bursa Bülbülü”,” Ben m Babam
B r Kahraman” g b ﬁlmlerde ve “Alev Alev “,
“Kuş Uçuşu” d z ler nde ; 250 kadar reklam
ﬁlm ve v deo kl pte görüntü yönetmenl ğ
yaptı. “S s ve Gece”, “Beynelm lel” ﬁlmler le
Adana Altın Koza F lm Fest val ve Ankara
F lm Fest val 'nde 'En İy Görüntü Yönetmen '
ödülü aldı. Temmuz 2022 den ber Görüntü
Yönetmenler Derneğ Yönet m Kurulu
Başkanlığını sürdürmekted r.

He started Ege Un vers ty Faculty of Med c ne
n 1986. He qu t the Faculty of Med c ne n
1990 and started 9 Eylül Un vers ty Faculty of
F ne Arts to study F lm and Telev s on. In 1992
he began work ng as a camera ass stant n
Istanbul wh le cont nu ng h s stud es. He
worked as a camera ass stant and camera
operator to masters l ke Ertunç Şenkay, Erdal
Kahraman, Florent Herry and Hayk
K rakosyan for 7 years. In 1992 he got an
honor award for h s ﬁrst short feature ﬁlm “Ilk”
at the Adana Golden Boll Student F lms
compet t on. In 1993 he got the Best
Documentary Award w th the documentary he
made w th Kudret Sabancı, “Daylak” n Adana
aga n and Best D rector of Photography
Award w th h s short ﬁlm “Mutfakta B r m
Var?”. In 1998 he became a part of 'Modern
F lmmakers' format on. He was the D rector of
Photography of ﬁlms l ke “Lalel 'de B r Az ze”
(h s ﬁrst ﬁlm), “Sen Ne D lersen”, “Balans ve
Manevra”, “Ç nl ler Gel yor", "Beynelm lel",
"S s ve Gece", "Ara”, “Gölges zler", "Eyvah
Eyvah" ser es, "Saklı Hayatlar”, “Yangın Var”,
“Berl n Kaplanı”, “Pek Yakında”, “Al Baba ve
Cüceler", "Karkırmızı”, “Bursa Bülbülü",
"Ben m Babam B r Kahraman" and n TV
shows l ke “Alev Alev” and “Kuş Uçuşu” and
also around 250 commerc al ﬁlms and v deo
cl ps. He rece ved the Best C nematography
Award w th h s ﬁlms l ke “S s ve Gece” and
“Beynelm lel” at the Adana Golden Boll F lm
Fest val and Ankara F lm Fest val. He's been
the head of the Board of D rectors of
C nematographers Assoc at on s nce July
2022.
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Jul a
SINKEVYCH
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
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F lm yapımcısı, programcısı, danışmanı,
Ukrayna F lm Akadem s Denet m Kurulu
kurucu ortağı ve üyes , Ukrayna Enst tüsü
Denet m Kurulu üyes , Avrupa F lm Akadem s
üyes ve JS F lms LLC'n n kurucusudur.
Son 10 yıldır Jul a, Odesa Uluslararası F lm
Fest val 'n n genel yapımcısı olarak
çalışıyordu. Daha önce dağıtım ve yapım
ş rket Arthouse Traﬃc ç n b rkaç yıl çalışan
Jul a, "Kızgın Ukraynalılar" kısa ﬁlmler n n ve
ş rket tarafından üret len uzun metrajlı ﬁlmler n
seç m n n fest val tanıtımından sorumluydu.
Sık sık Ukrayna Devlet F lm Ajansı ve
Ukrayna Kültür Vakfı'nda uzman olarak görev
yapmaktadır. F lm yapımcısı olarak Jul a,
V tal y Mansky'n n "Close Relat ons" ve Nad a
Parfan'ın "Heats ngers" adlı belgesel ﬁlm n n
ortak yapımcılığını üstlend . Şu anda Jul a
S nkevych Marys a N k t uk'un "Lucky g rl" adlı
uzun metrajlı ﬁlm n b t r yor ve Nana
Janel dze'n n "Lesya" ﬁlm üzer nde çalışıyor.
Jul a S nkevych' n katıldığı en öneml kültürel
etk nl kler Uluslararası Müz k Fest val
Koktebel Caz Fest val , Uluslararası Çağdaş
Sanatlar Fest val GOGOLFEST ve Odesa
Uluslararası F lm Fest val 'd r.
Jul a S nkevych, K ev-Mohyla Akadem s
Ulusal Ün vers tes Hukuk Fakültes 'nden
mezun oldu ve K ev Ün vers tes T yatro, F lm
ve Telev zyon ﬁlm prodüks yonu alanında
yüksek l sans yaptı. Ayrıca P. Çaykovsk K ev
Müz k Akadem s ses bölümünde okudu ve
SOFA programına katılmak üzere seç ld .
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F lm producer, programmer, consultant, cofounder and member of Superv sory Board of
Ukra n an F lm Academy, member of
Superv sory board of Ukra n an Inst tute,
member of European F lm Academy, founder
of JS F lms LLC. For the past 10 years Jul a
was work ng as general producer of Odesa
Internat onal F lm Fest val. Work ng prev ously
for several years for d str but on and
product on company Arthouse Traﬃc Jul a
was n charge of fest val promot on of the
select on of short ﬁlms “Angry Ukra n ans” and
feature ﬁlms produced by the company as
well. She often acts as an expert at Ukra n an
State ﬁlm agency and Ukra n an Cultural
Foundat on. As ﬁlm producer Jul a has also
co-produced a documentary ﬁlm “Close
relat ons” by V tal y Mansky and “Heats ngers”
by Nad a Parfan. Currently Jul a S nkevych s
ﬁn sh ng feature ﬁlm “Lucky g rl” by Marys a
N k t uk and develops ﬁlm “Lesya” by Nana
Janel dze. The most prom nent cultural events
Jul a S nkevych has been nvolved n are
Internat onal Mus c Fest val The Koktebel
Jazz Fest val, Internat onal Fest val of
Contemporary Arts GOGOLFEST, Odesa
Internat onal F lm Fest val.
Jul a S nkevych graduated from the Nat onal
Un vers ty of Ky v-Mohyla Academy, faculty of
law and holds an MA n ﬁlm product on of Ky v
Un vers ty of Theatre, F lm and Telev s on.
Also stud ed at Ky v Mus c Academy of P.
Tcha kovsky, vo ce department and was
selected to take part n SOFA program
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Levent
ÖZDİLEK
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Nat onal Feature F lms Compet t on Jury Members

Levent Özd lek, 1955 yılında Adana'da doğdu.
7-8 yaşından t baren Yılmaz Güney' n
Adana'da çekt ğ bütün ﬁlmler n setler nde
bulundu.
1967 yılında Yılmaz Güney' n yönetmenl ğ n
yaptığı “Ben m Adım Ker m” ﬁlm nde Yılmaz
Güney' n oğlu rolünü üstlenerek s nemaya
adım attı.
Ortaokuldan sonra, 1971 yılında Yılmaz
Güney “Sen ben m g b zor ve dolambaçlı
yollardan geçme, sen de yetenek var
oyunculuk yap; ama bunun akadem k eğ t m n
al, ondan sonra gel b rl kte yürüyel m” ded ve
Levent Özd lek' Halk Oyuncularından Tuncel
Kurt z ve Tuncer Necm oğlu'na konservatuvar
sınavlarına hazırlamaları ç n yolladı.
Konservatuvar sınavını kazanan Levent
Özd lek 1976 yılında Ankara Devlet
Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve Ankara
Devlet T yatrosu kadrosuna dah l oldu.
1979-1980 yılında Devlet T yatrosundan
ayrılarak AST oyuncularına katıldı.
Askerl ğ n yaptıktan sonra 1982 yılında
Ankara Devlet T yatrosu'na ger döndü.
2013 yılında kend t yatrosu BO Sahne'y
kurmak ç n Devlet T yatrolarından emekl
oldu.
İlk s nema ﬁlm nden sonra eğ t m hayatı
sebeb yle TV ve S nemaya ara verd ve 1983
yılında Z ya Öztan'ın yönetmenl ğ n yaptığı
Açık Den zlere Aganta ﬁlm yle sey rc ye tekrar
merhaba ded .
Meslek kar yer ne T yatro, S nema, TV D z
Oyunculuğu, Dublaj, T yatro Rej sörlüğü
yaparak devam eden Levent Özd lek' n 2019
da çıkardığı 'Hayatım Adana Ben m' adlı b r
de k tabı bulunmakta.

Levent Özdilek was born in Adana in 1955.
From the age of 7-8 he was on all the ﬁlm
sets that Yılmaz Güney shot in Adana.
In 1967, he stepped into cinema by taking on
the role of Yılmaz Güney's son in the ﬁlm
“Benim Adım Kerim” directed by Yılmaz
Güney.
After secondary school, in 1971, Yılmaz
Güney said to him, 'My life has been diﬃcult
and tricky, you are talented, you should be an
actor, but improve yourself academically, then
we'll walk together' and sent Levent Özdilek to
two veteran folk actors Tuncel Kurtiz and
Tuncer Necmioğlu for the conservatory
exams.
Levent Özdilek who passed the conservatory
exam, graduated from Ankara State
Conservatory in 1976 and joined the staﬀ of
Ankara State Theater.
In 1979-1980, he left the State Theater and
joined the AST actors.
After completing his military service he
returned to Ankara State Theater in 1982.
In 2013, he retired from the State Theater to
start his own theater, BO Sahne.
After his ﬁrst ﬁlm, he took a break from TV
and Cinema due to his academic life and then
he was back in 1983 with the ﬁlm “Açık
Denizlere Aganta” directed by Ziya Öztan.
Levent Özdilek continues his professional
career as a theater, cinema, TV series actor,
dubbing and theater director. He also has a
book called “Hayatım Adana Benim”,
published in 2019.
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Nazan
KESAL
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
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Nazan Kesal, Türk t yatro, s nema ve d z
oyuncusu, t yatro ve ﬁlm yönetmen .
1991 yılında 9 Eylül Ün vers tes Güzel
Sanatlar Fakültes T yatro-Oyunculuk
bölümünü b t rd . 2013 yılında Beykent
Ün vers tes S nema-TV yüksek l sansını
tamamladı.1996 – 2004 yılları arasında
D yarbakır Devlet T yatrosu'nda oyuncu ve
yönetmen olarak görev yaptı. 2004-2014
Bursa Devlet T yatrosunda görev yaptı. 2014
de Devlet T yatrolarından emekl l ğ n sted .
Ankara Sanatev T yatrosu, T yatro Ayna,
T yatro İstanbul, Krek Mekan, D yarbakır
Sanat Merkez g b özel topluluklarda da
çalıştı.
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Nazan Kesal is a Turkish theatre, ﬁlm,
television actress and theatre, ﬁlm director. In
1991, she graduated from 9 Eylül University,
Faculty of Fine Arts, Department of TheatreActing. In 2013, she completed her master's
degree at Beykent University CinemaTelevision department. Between 1996 and
2004, she worked as an actress and director
at Diyarbakır State Theatre. From 2004 to
2014 she worked at Bursa State Theatre. She
retired from the State Theatre in 2014. She
also worked in private ensembles like Ankara
Art House Theatre, Tiyatro Ayna, Tiyatro
İstanbul, Krek Mekan and Diyarbakır Art
Center.
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Prof. Umut Tümay
ARSLAN
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Nat onal Feature F lms Compet t on Jury Members

M mar S nan Güzel Sanatlar Ün vers tes
Sosyoloj Bölümü'nde öğret m üyes . Doktora
eğ t m n Ankara Ün vers tes İlet ş m Fakültes
Radyo Telev zyon S nema Bölümü'nde l sans
eğ t m n ODTU Çevre Mühend sl ğ
Bölümü'nde tamamladı. Çeş tl mecralarda
yayımlanmış, sosyal teor le ﬁlm çalışmalarını
buluşturan yayınları vardır. Bu Kabuslar
Neden Cem l?: Yeş lçam'da Erkekl k ve
Mazlumluk'ta Yeş lçam'da baba ve otor te
arayışıyla mazlumluk tems ller arasındak
bağları, Maz Kabr n n Hortlakları: Türklük,
Melankol ve S nema'da nkar ett kler ,
bastırdıkları ve cat ett kler yle Yeş lçam'ın
muhayy les ve Türklük arasındak l şk y
ncelem ş, son k tabı Kat, S nema ve Et k'te
se s nemanın et k b r karşılaşma
yaratab lmes n n olanaklarını, s nemasal
tanıklığın et k-pol t k gücünü araştırmıştır. Çok
Tuhaf Çok Tanıdık: Ves kalı Yar m üzer nen n
yazarları arasındadır. Ayrıca farklı
d s pl nlerden ve alanlardan yazarların yakın
dönem Türk ye s neması üzer ne
denemeler nden oluşan B r Kapıdan
G receks n: Türk ye S neması Üzer ne
Denemeler' derlem şt r. Son olarak, k c ltl k
N lgün Ab sel'e armağan k tapları, Hayatın
Takl d Dünyanın Derd : F lm Çalışmalarında
Eleşt rel Yaklaşımlar ve Başka B r Dünyadan
Şarkılar: S nema ve Türk ye Sosyoloj s ,
yayına hazırlayanlar arasında yer aldı.

Professor Umut Tümay Arslan is a faculty
member at Mimar Sinan Fine Arts University,
Department of Sociology. She completed her
doctoral studies at Ankara University, Faculty
of Communication, Department of Radio,
Television and Cinema and her
undergraduate studies at the METU, Dept. of
Environmental Engineering. She has
publications published in various media that
combine social theory with ﬁlm studies. In
“Bu Kabuslar Neden Cemil?: Yeşilçam'da
Erkeklik ve Mazlumluk“ she examines the
links between the search for a father ﬁgure
and authority and the representations of
oppression in Yeşilçam, and the connection
between Yeşilçam's power of imagination with
all that it has denied, repressed and invented
and Turkishness in “Mazi Kabrinin Hortlakları:
Türklük Melankoli ve Sinema”, and in her
latest book “Kat, Sinema ve Etik” she
explores the possibilities of cinema creating
an ethical encounter and the ethical-political
power of cinematic witnessing. She is one of
the authors of “Çok Tuhaf Çok Tanıdık:
Vesikalı Yarim”. She has also compiled “Bir
Kapıdan Gireceksin : Türkiye Sineması
Üzerine Denemeler”, which consists of essays
on recent Turkish cinema by writers from
various disciplines and ﬁelds. Finally, she
was a part of publishing two volumes of
books gifted to Nilgün Abisel “Hayatın Taklidi
Dünyanın Derdi: Film Araştırmaları Kritik
Yaklaşımlar” ve “Başka Bir Dünyadan
Şarkılar: Sinema ve Türkiye Sosyolojisi”.
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Bülent
PELİT
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI FİLMYÖN JÜRİSİ

Nat onal Feature F lms Compet t on ASSOCIATION OF FILM DIRECTORS JURY

Sektöre profesyonel olarak 1984 yılında
montajcı ve ses kayıt tekn syen olarak g rd .
V deo ﬁlm üret m sürec ne g rm ş Yeş lçamda
sayısız yönetmenle çalıştı. Bunlardan bazıları,
Sırrı Gültek n, Nejat Saydam, Remz Aydın
Jöntürk, Sem h Ev n, Oksal Pekmezoğlu,
Mehmet Aslan, Çet n İnanç, Artun Yeres,
Osman Seden, Zafer Davutoğlu, Nasır
Muhammed , F kret Uçak, Yavuz F genl ,
Yücel Uçanoğlu, Orhan Oğuz, Orhan
Aksoydur. Bu süreçte seslend rme
yönetmenl ğ de yaptı. B rçok yerl ve yabancı
ﬁlm n dublajına katkı verd . 1987 yılında b r
telev zyon ﬁlm olan Seﬁl' çekt . 2002 çekt ğ
Martılar Açken adlı ﬁlm 39.Antalya Altın
Portakal F lm Fest val nde Meral Oğuza en y
kadın oyuncusu ödülünü get rd .
1998-2005 yılları arasında F lm Yönetmenler
Derneğ n n yönet m kurulunda çeş tl
görevlerde yer aldı.
41 Antalya Altın Portakal ﬁlm fest val n n ana
jür s nde yer aldı. B r süre İzm r Ekonom
Ün vers tes nde s nema dersler verd .

In 1984 he started h s profess onal carreer as
ﬁlm ed tor and aud o record techn can. In
1985 h s dubb ng d rector carreer began. He
contr buted n many Turk sh and fore gn mov e
dubs. He worked together w th countless
d rectors of Yeş lçam, Turk sh mov e ndustry.
Some of them are, Sırrı Gültek n, Nejat
Saydam, Mehmet D nler, Remz Aydın
Jöntürk, Sem h Ev n, Oksal Pekmezoğlu,
Mehmet Aslan, Çet n İnanç, Artun Yeres,
Osman Seden, Zafer Davutoğlu, Nasır
Muhammed , F kret Uçak, Yavuz F genl ,
Yücel Uçanoğlu, Orhan Oğuz, Orhan
Aksoydur. In 1986 he contr buted n stud o
works of Armen an Churchs 25th ann versary
celebrat on along w th Armen an Deputy
Patr achs Mesrob Mutafyan n Odv V deo. In
1987 he d rected a TV mov e “Seﬁl”. It won
“The Best Female Act” “39. Antalya Golden
Orange F lm Fest val” w th the outstand ng act
of Meral Oğuz. Between 1998 and 2005 he
took act on n F lm D rectors Assoc at on. In
some of those projects he was the producer.
Also made many analys s and had many
workshops n F lm D rectors Assoc at on. In
2004 he was a Jury of 41. Antalya Golden
Orange F lm Fest val. In 2010 and 2011 had
workshops of screenwr t ng and d rect on n
Adana.
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1984 yılında Karaman’da doğdu. İkt sat
eğ t m aldı, Beykent Ün vers tes nde S nema
Tv alanında yüksek l sans yaptı. Yazarlık
hayatına l se dönem nde kısa öyküler yazarak
başladı. Profesyonel olarak önce telev zyon
kanallarında met n yazarlığı, ardından
yönetmenl k le devam ett . 2007 yılından
t baren b rçok d z ve belgesel projes
gel şt rd , yapım ﬁrmaları ç n d z ve ﬁlm
projeler yazdı. 2019 yılında lk uzun metraj
ﬁlm Mavzer, 27. Saraybosna F lm
Fest val ’nde dünya pröm yer n ana yarışma
bölümünde yaptı. Halen senaryo yazarı ve
yönetmen olarak çalışmalarını sürdürmekte
olup, yapım ﬁrmaları ve özel kanallar ç n d z
ve ﬁlm projeler gel şt rmekte ve k nc uzun
metraj ﬁlm ç n çalışmalarını sürdürmekted r.
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He was born n Karaman n 1984. He stud ed
econom cs and then d d h s master’s n F lm
and Telev s on at Beykent Un vers ty. He
started wr t ng short stor es n h gh school.
Profess onally he ﬁrst started copywr t ng on
telev s on channels and then began d rect ng.
S nce 2007 he has developed many ser es
and documentar es and has done ser es and
ﬁlm projects for product on compan es. In
2019 h s ﬁrst feature ﬁlm “Mavzer” made ts
world prem ere n the ma n compet ton sect on
at the 27th Sarajevo F lm Fest val. He st ll
cont nues h s work as a screenwr ter and
d rector and develops ser es and ﬁlm projects
for product on compan es and pr vate
channels and s currently work ng on h s
second feature ﬁlm.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

29 INTERNATIONAL ADANA
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
TH

National Feature Films Competition

FİLMYÖN JÜRİSİ ASSOCIATION OF FILM DIRECTORS JURY

Faysal
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2003 yılında İstanbul Ün vers tes Eczacılık
Fakültes ’nden mezun oldu. 2003-2007 yılında
Tahran Sanat Ün vers tes ’nde S nema
Yönetmenl ğ ve aynı yıllarda Van Yüzüncü Yıl
Ün vers tes ’nde Yen Türk Edeb yatı
bölümünde Yüksek L sans yaptı. 2008 yılında
b r bursla New York F lm Akadem s ’ne katılan
Soysal ’New York’ta 3’ü 16mm, b r d j tal
olmak üzere 4 adet kısa ﬁlme daha mza attı.
Sohrap Sepehr ve F.G. Lorca’dan yaptığı
tercümeler ‘Akden zdek Çöl’ adlı k tapta
topladı. Babek Ahmed ’n n Tarkovsk S neması
k tabını b r arkadaşıyla beraber Türkçe’ye
kazandırdı. 2009’dan ber üzer nde çalıştığı ve
çek mler n Türk ye ve Bosna'da yaptığı lk
uzun metrajı ‘Üç Yol’u 2013’te tamamladı.
F lm yurt ç nde ve yurt dışında toplam 13
ödüle layık görüldü. 2014’te ‘Şarkılar Değ şt
Önce’ adlı belgesel n ve 2015 yılında Üç
Yol’dak Srebren tsa annes n n gerçek
h kayes n n z n sürerek Srebren tsa ve
Pr jedor katl amlarını konu alan ‘Kayıp
Zamanlar’ adlı belgesel yaptı. TRT Belgesel
ç n Srebren tsa Anneler adlı 5 bölümlük
belgesel d z s n n yönetmen ve yapımcılığını
yaptı. Yeryüzü Doktorları Derneğ üyes olan
Soysal, onların uzak coğrafyalardak
serüvenler n 10 bölümlük Yeryüzü H kayeler
adlı belgesel d z s yle ekrana taşıdı. 2019’den
ber Uluslararası Dostluk Kısa F lm
Fest val n n d rektörlüğünü yapan Soysal k nc
uzun metrajı olan Cev z Ağacı’nı lk Türk yeİran ortak yapımı olarak 2020’de tamamladı.

In 2003 he graduated from the Istanbul
Un vers ty, Faculty of Pharmacy. Between
2003-2007 he d d master’s on F lm D rect ng
at Tehran Un vers ty of Art and s multaneously
a master’s on Modern Turk sh L terature at
Van Yüzüncü Yıl Un vers ty. In 2008 he got a
scholarsh p from the New York F lm Academy
and he shot three 16 mm short ﬁlms and one
d g tal short n New York. He comp led h s
Sohrap Sepehr and F. G. Lorca translat ons
n h s book “Akden zdek Çöl”. He translated
Babek Ahmed ’s “Tarkovsk C nema” book to
Turk sh w th a fr end of h s. He had been
work ng on and shoot ng h s ﬁrst feature ﬁlm
“Üç Yol" s nce 2009 n Türk ye and Bosn a and
he completed t n 2013. The ﬁlm rece ved a
total 13 nat onal and nternat onal awards. In
2014 he shot h s documentary “Şarkılar
Değ şt Önce” and n 2015 he shot a
documentary about the Srebren tsa and
Pr jedor genoc des “Kayıp Zamanlar” tell ng
the real story of the mother n Srebren tsa n
“Üç Yol”. He produced and d rected a 5
ep sode documentary ser es “Srebren tsa
Anneler ” for TRT. He s as a member of the
World Med cal Assoc at on. He made a 10
ep sode documentary ser es for telev s on
about the World Doctors’ journeys
volunteer ng n d stant parts of the world.
S nce 2019 Mr. Soysal has been the d rector
of the Internat onal Dostluk Short F lm Fest val
and he completed h s second feature ﬁlm, a
Türk ye-Iran coproduct on "Cev z Ağacı" n
2020.
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Erdoğan
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MİTRANİ
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Erdoğan M tran 1941yılında İstanbul’da
doğdu. İlkokulu Ş şl Terakk l ses nde,
ortaokul ve l sey St. M chel l ses nde
tamamladıktan sonra, l sans ve l sansüstü
öğren m İTÜ’de b t rd . S nema eğ t m n ,
kuşağının çoğu s nemasever g b , lk
gününden kapanışına kadar üyes olduğu
S nematek derneğ nde alan M tran , 2000
yılından t baren Özen F lm’ n düzenl olarak
yayınladığı Megamov e derg s nde başladığı
aylık s nema yazılarına, derg yayınına son
verene kadar aralıksız devam ett . Beş yıl
süre le B lg Ün vers tes , B lg Eğ t m
Bölümü’nde F lm Okumak adıyla b r s nema
atölyes yönett . 2006’da eğ t me
başlayışından t baren Plato F lm Okulu’nda,
Dünya ve Türk S nemalarına a t Uygulamalı
S nema Tar h ve F lm Anal z dersler verd ,
kurslarında eğ tmenl k yaptı. Okulun son
yıllarında eğ tmenl kle paralel olarak Eğ t m
Genel Koord natörlüğünü üstlend . Açı ve
Enka L seler nde kurduğu ﬁlm atölyeler nde
12-18 yaş arası öğrenc lere Temel S nema
eğ t m verd . Erdoğan M tran gözet m nde bu
atölyeler kapsamında çekm ş oldukları ﬁlmler,
öğrenc lere L selerarası yarışmalarda b rçok
öneml ödül get rd . SİYAD üyes olan Erdoğan
M tran , halen b rkaç özel kuruluşta F lm
Anal z , Uygulamalı S nema Tar h ve F lm
Okuma atölyeler ne devam etmekted r.

Erdoğan M tran was born n Istanbul n 1941.
He ﬁn shed Ş şl Terakk pr mary school and
stud ed jun or h gh school and h gh school at
St. M chel and then got h s undergraduate
and graduate degrees at Istanbul Techn cal
Un vers ty. L ke most ﬁlm lovers of h s
generat on he got h s ﬁlm educat on at the
S nematek nst tut on of wh ch he was a
member from the very start unt l the day t
closed ts doors. From 2000 unt l the end of ts
publ cat on Mr. M tran wrote about c nema
every month ceaselessly for the Megamov e
magaz ne that was publ shed regularly by
Özen fılm. For ﬁve years he managed a ﬁlm
workshop called Read ng F lms at B lg
Un vers ty, Department of Educat on. He
started educat ng n 2006 and s nce then he
taught Appl ed H story of C nema and F lm
Analys s on World and Turk sh C nema at the
Plato F lm School. Dur ng the ﬁnal years at
school he became the Head Coord nator of
Educat on as well. He taught Bas c C nema
courses to students aged between 12 and 18
at the ﬁlm workshops he founded at Açı and
Enka h gh schools. The ﬁlms shot by these
students under the superv s on of Mr. M tran
rece ved many mportant awards at
compet t ons amongst h gh schools. Erdoğan
M tran s a member of SIYAD and st ll
cont nues teach ng F lm Analys s, Appl ed
H story of C nema and Read ng F lms at
workshops for a few pr vate foundat ons.
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M mar S nan Güzel Sanatlar Ün vers tes
Sosyoloj bölümü mezunu olan Fırat Ataç,
çeş tl reklam ve prodüks yon ş rketler nde
çalıştıktan sonra 2006 yılında çıkan
C nemascope Derg s le s nema yazarlığına
adım attı. B r süre beyazperde.com’un
S nema Ed törlüğünü de üstlenen Ataç’ın
yazıları, beyazperde.com ve
arkapencere.com g b nternet s teler nde
yayınlandı. Arka Pencere’n n basılı yayına
geçmes yle b rl kte tüm ağırlığını derg ye
verd . Derg de her ay ‘Gençl k Başımda
Duman’ köşes n hazırladı, kr t k ve dosyalar
kaleme aldı. Mart 2019’da S nema Yazarları
Derneğ (SİYAD)’a kabul ed ld . 19. IF İstanbul
Bağımsız F lmler Fest val Keş f seçk s nde
SİYAD jür l ğ , 39. İstanbul F lm Fest val
Uluslar Arası Yarışma seçk s nde FIPRESCI
jür l ğ görevler nde bulundu.
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Fırat Ataç s a graduate of Soc ology at M mar
S nan Un vers ty of F ne Arts. After hav ng
worked at var ous commerc al product on
compan es, he started wr t ng on c nema n
C nemascope magaz ne that started be ng
publ shed n 2006. Hav ng worked as the F lm
Ed tor at beyazperde.com for a wh le, he
wrote for onl ne webs tes l ke beyazperde.com
ve arkapencere.com. After Arka Pencere
started pr nted publ cat on he started work ng
full force for the magaz ne. Every month he
created the ‘Gençl k Başımda Duman’ column
for the magaz ne where he wrote about cr t cal
and mportant ssues. In March 2019 he got
accepted to F lm Wr ters Assoc at on (SİYAD).
He was a member of the SIYAD jury at the 19.
!F İstanbul Independent F lms Fest val
D scovery sect on and a member of the
FIPRESCI jury at the 39. İstanbul F lm
Fest val Internat onal Compet t on select on.
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1976 yılında Par s'te doğdu. 1994 yılında
İzm r Özel Sa nt-Joseph L ses nden mezun
oldu. 1996-2000 yılları arasında Strasbourg
Sosyal B l mler Fakültes nde (USHS) Tar h ve
Edeb yat bölümler nde okudu. Ardından 2000
yılında İstanbul'a ger dönüp 2004 yılında B lg
Ün vers tes S nema/ Telev zyon bölümünden
mezun oldu. 2004 yılından t baren çeş tl
uzun ve kısa metrajlı s nema ﬁlmler nde ve
Belgesel ﬁlmlerde yardımcı yönetmen olarak
görev aldı. Sem h Kaplanoglu'nun 'Süt'
adındak s nema ﬁlm n n ek b nde yer aldı.
Son b rkaç yıldır Yunan yönetmen Angelos
Abazoğlu le b rl kte, Arte kanalı ç n Belgesel
ﬁlmler üzer nde çalışmaya devam ed yor .
Gazete Duvar'da s nema ﬁlmler üzer ne
eleşt r ler yazıyor .

He was born n Par s n 1976. He graduated
from Izm r Sa nt-Joseph h gh school n 1994.
Between 1996 and 2000 he stud ed at the
Strasbourg Faculty of Soc al Sc ences
(USHS), Department of H story and L terature.
In 2000 he returned to Istanbul and stud ed
ﬁlm and telev s on at B lg Un vers ty and
graduated n 2004. In 2004 he started work ng
as an ass stant d rector n var ous feature
ﬁlms, short ﬁlms and documentar es. He
worked n Sem h Kaplanoğlu’s ﬁlm '”Süt”. For
the past few years he has been work ng w th
the Greek d rector Angelos Abazoğlu creat ng
documentar es for the European Culture
Channel Arte. He wr tes ﬁlm rev ews for
Gazete Duvar.
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Özet/ Summary
Kalp kr z sonrası vefat eden Vel Tanyel ’n n defn
önces gas lhaneye get r lmes yle a le arasında g zl
kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkar. Yıllardır
mutsuz b r evl l ğ n ç ne hapsolan Nerm n, eş Vel ’n n
ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasını
gas lhanede yapmaya karar ver r. Nerm n’ n Vel ’yle
yüzleşmes aslında b r yandan kend yle yüzleşmes d r.
Vel Tanyel , who d ed after a heart attack, s brought
to the ghusl room before h s bur al, all the conﬂ cts
that have been h dden amongst the fam ly came nto
l ght. Nerm n, who has been mpr soned n an
unhappy marr age for years, dec des to settle the
years after the death of her husband Vel n the ghusl
room. Nerm n's confrontat on w th Vel s actually a
confrontat on w th herself.

BANA KARANLIĞINI ANLAT

TELL ME ABOUT YOUR DARKNESS

Yönetmen / D rector

2022 / 84’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: G zem Kızıl
Senaryo/Screenplay: G zem Kızıl
Müz k / Mus c: Taner Yücel
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Burak Kanb r
Sanat Yönetmen / Art D rector: At lla Çel k
Kurgu / Ed t ng: Selda Taşkın
Oyuncular /Cast: Aslıhan Gürbüz, Serp l
Gül , G zem Güçlü, Yasem n Szawlowskİ ,
Sel m Can Yalçın, G ray Altınok, Mehmet
Yılmaz Ak, Aytek Şayan
Yapımcı / Producer: Ayşe Barım
Yapım / Product on: Id Pro

Yönetmen / D rector
G zem Kızıl 1985 yılında Ankara’da doğmuştur.
Ün vers te yıllarında v deo ve fotoğraf üzer ne
yoğunlaşmıştır. "Sıkıntı", "Dönüşüm", "Tepedek Ev",
"Kul s" ve "Aşka Zaman" adlı kısa ﬁlmler çekm ş,
"Uyku Önces : Karanlık Masallar" s ml drama podcast
ser s n n yaratıcısıdır. Türk ye’de d j tal t yatro alanında
b r lk olan “Zorlu-D j tal Sahne” projes n n
yönetmenl ğ n yapmıştır. Ayrıca TRT1’de yayınlanan
“Masumlar Apartmanı” s ml d z n n senaryo ek b nde
yer almaktadır. Yazıp, yönett ğ lk uzun metraj ﬁlm
“Bana Karanlığını Anlat” fest val sürec nded r.
G zem Kızıl was born n Ankara n 1985. After she
stud ed Astronomy and Space Sc ence at Ankara
Un vers ty and graduated, she concentrated on v deo
and photography, and she became a d rector by
mak ng mus c v deos n d ﬀerent genres. She made
short ﬁlms called “D stress”, “Transformat on”, “The
House on the H ll”, “The Backstage”, and “T me for
Love” and mag ned and put her “Dark Tales Before
Sleep” podcast as “the new generat on rad o drama”
nto pract ce. Lastly, she was the d rector of the “ZorluD g tal Stage” project. In parallel w th th s she s n the
scr pt team of TV ser es project “The Innocents”.
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Özet / Summary

WORLD PREMIERE

21. yüzyılın sonlarında kl m kr z ve kıtlık sebeb yle
yeryüzü yaşanılmaz hale gel r. Hayatta kalab len az
sayıda nsan kolon hal nde yer n altına kurdukları
bloklarda yaşar. Kolon s stem n kontrol eden Genç
Yönet m’ n aldığı “Kıtlık Kanunları” gereğ s steme
get r len yen hayat karşılığında, yaşlı nesl n yok
ed lmes zorunludur. Yer altındak evler nde kadın,
adam, çocuk ve büyükanne olarak yaşayan b r a len n
hayatı yen doğacak bebek yüzünden değ ş r.
In the future, the earth becomes un nhab table due to
cl mate cr s s and fam ne. The few surv vors from the
colon es started to l ve n underground blocks.
Accord ng to The Scarc ty Laws of the Young
Adm n strat on wh ch controls th s system, old
generat ons must be destroyed n exchange for new

BİR ZAMANLAR GELECEK: 2121

ONCE UPON A TIME IN THE FUTURE: 2121

Yönetmen / D rector

2022 / 92’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Serp l Altın
Senaryo/Screenplay: Korhan Uğur,
Serp l Altın
Müz k / Mus c: C han Güçlü
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Kaan Çalışkan
Sanat Yönetmen / Art D rector: Özüdoğru
Cc
Kurgu / Ed t ng: Erkan Tekemen,
Serp l Altın
Oyuncular /Cast: Selen Öztürk, Çağdaş
Onur Öztürk, Ayşen l Şamlıoğlu, Sukeyna
Kılıç
Yapımcı / Producer: Korhan Uğur,
Serp l Altın
Yapım / Product on: Serp l Altın F lm
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Yönetmen / D rector
2002’de Anadolu Ün vers tes İlet ş m B l mler
Fakültes , S nema-TV Bölümü’nü b t rd . “Bayram
Harçlığı” (2014) ve “Yüzme Öğren yorum” (2017) kısa
ﬁlmler n n senar stl ğ n , yapımcılığını ve
yönetmenl ğ n yaptı. Kısa ﬁlmler yle ulusal ve
uluslararası fest vallere katılarak ödüller kazandı.
2016'da Serp l Altın F lm’ kurarak uzun metraj ve kısa
metraj ﬁlmler n yapımcılığını ve dar yapımcılığını
üstlend . 2022’de b l mkurgu ve dram türünde olan lk
uzun metraj ﬁlm “B r Zamanlar Gelecek: 2121”
gerçekleşt rd . Aynı zamanda EWA (European
Women’s Aud ov sual Network) üyes olan Altın,
kar yer ne yapımcı, yönetmen ve senar st olarak
devam etmekted r.
In 2002, she graduated from Anadolu Un vers ty,
Faculty of Commun cat on Sc ences, Department of
C nema-TV. Her short ﬁlms “The Hol day G ft (2014)”
and “Learn ng How to Sw m (2017)” have been
screened and awarded pr zes at many nat onal and
nternat onal ﬁlm fest vals.
In 2016, she founded her own company wh ch s
named Serp l Altın F lm. Her ﬁrst feature ﬁlm wh ch s
n the genre of sc ence ﬁct on and drama, s “Once
Upon a t me n the Future: 2121 (2022)” She s also a
member of EWA (European Women's Aud ov sual
Network) and cont nues her career as a producer,
d rector and screenwr ter.
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Özet / Summary
Artık görüşmeyen, Y kuşağına a t k okul
arkadaşı, Em r Can ve Yusuf Efe yıllar sonra
Beyoğlu’nda b r ç l ng r sofrasında b r araya
gel rler. B r evl ve çocuklu olan k esk “dost,”
demlend kçe, özgür ve toks k maskülenl ğ n
hak m olmadığı b r coğrafyada, daha başka b r
h kayeler n n olab leceğ n fark ederler.
Two h gh school fr ends from generat on Y that
no longer speak to each other, meet at a rak
feast table n Beyoğlu. As two old fr ends dr nk,
one marr ed w th ch ldren, they real ze that n a
freer country where there s no tox c mascul n ty
the r story could have been d ﬀerent.

ÇİLİNGİR SOFRASI

A NIGHT IN FOUR PARTS

Yönetmen / D rector

2022 / 60’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Al Kemal Güven
Senaryo/Screenplay: Al Kemal Güven
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Eng n Özkaya
Sanat Yönetmen / Art d rector: Betül Er ş r
Kurgu / Ed t ng: Selda Taşkın
Oyuncular /Cast: Ahmet Rıfat Şungar, Barış
Gönenen, Ecr n Bolkar, Gülhan Kad m
Yapımcı / Producer: Seda Özkaraca, Met n
Kıcır
Yapım / Product on: W tchcraft F lms

Yönetmen / D rector
1986 yılında İzm r’de doğdu. Long Island
Ün vers tes , Medya Sanatları bölümünden
mezun oldu. 2022 yılında, yazıp yönett ğ uzun
metraj ﬁlm “Ç l ng r Sofrası” İstanbul F lm
Fest val ’nde Jür Özel Ödülü ve En İy Erkek
Oyuncu ödüller n kazandı. Duygu Asena’nın
“Aslında Özgürsün” romanını Ga n ç n d j tal d z
olarak senaryolaştırdı ve lk sezonu yönett .
He was born n 1986 n Izm r. In 2014, he
rece ved h s B.A n Med a Arts from Long Island
Un vers ty. H s play, “Men of Fat ma” was staged
by Istanbul State Theater. H s short ﬁlm,
“Cah de’s Open Marr age” was p cked up by
BluTV. In 2022, “A N ght n Four Parts” a feature
wr tten and d rected by h m, won two major
awards from Istanbul F lm Fest val. He wrote
and d rected a drama ser es based on Duygu
Asena’s novel “Actually, You’re Free” for Ga n.
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Yılların hocası H lm (42), depremzede Ela’yı (20)
ün vers te sınavına tekrar hazırlarken; apartman
görevl s n n k d r sınıfta kalan oğlu Al 'ye (15) de
matemat k çalıştırır. Yalnızlıklarına merhem
b rb rler nde ararlarken, b rden kend ler n sınırların
kalktığı ve gün geçt kçe tek ns zleşen b r üçgende
sıkışmış bulurlar.
Veteran math teacher H lm (42) s prepar ng the
earthquake surv vor Ela (20) for her college
appl cat ons, and s mentor ng Al (15) the doorman's
son, who ﬂunked for the second t me at school. As
they seek refuge from lonel ness n each other, they
slowly ﬁnd themselves n an uncanny tr angle where
all boundar es d ssolve.

ELA İLE HİLMİ VE ALİ
ELA AND HILMI WITH ALI

Yönetmen / D rector

2022 / 102’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Z ya Dem rel
Senaryo/Screenplay: Z ya Dem rel,
Nazlı El f Durlu
Müz k / Mus c: Okan Kaya
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Doron Tempert
Sanat Yönetmen / Art d rector: Gülay
Doğan
Kurgu / Ed t ng: Selda Taşkın,
Henr que Cartaxo
Oyuncular /Cast: Ece Yüksel, Serkan
Kesk n, Den zhan Akbaba, Ozan Çel k,
Ayşe Dem rel, Yusuf Tan Dem rel, Çağdaş
Ek n Ş şman, Nazlı El f Durlu
Yapımcı / Producer: Anna Mar a Aslanoğlu,
Z ya Dem rel
Yapım / Product on: İstos F lm
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Yönetmen / D rector
1988 Adana doğumlu. L sede başladığı t yatro
çalışmalarını ün vers tede devam ett rd . Galatasaray
Ün vers tes Endüstr Mühend sl ğ bölümünden mezun
oldu. L sans eğ t m n tamamladıktan sonra, Prag F lm
Okulunda yönetmenl k ve senaryo yazarlığı eğ t m
aldı. Son kısa ﬁlm Salı, Cannes, Toronto, Sundance,
Rotterdam g b fest vallerde göster ld , ödüller aldı.
Nazlı El f Durlu yönetmenl ğ ndek Zuhal’ n ortak
senar st d r. “Ela le H lm ve Al ” Dem rel’ n yönett ğ lk
uzun metrajlı s nema ﬁlm d r.
Born n 1988, Türk ye. He started theater at h gh
school and he d rected h s ﬁrst short ﬁlm wh le
study ng eng neer ng. He cont nued h s stud es for ﬁlm
d rect ng and scr ptwr t ng at the Prague F lm School.
There he shot h s well-rece ved short ﬁlm Ev cko. The
last short ﬁlm he d rected, SALI [Tuesday], prem ered
n the Oﬃc al Select on of Cannes FF n 2015, and
then was screened and selected n fest vals such
Toronto, Sarajevo, Les Arcs, Sundance, Rotterdam
and was awarded as Best Short F lm at Les Arcs,
Istanbul, Malatya and w th Spec al Jury Ment on n
Sarajevo. He s the co-wr ter of Zuhal, d rected by
Nazl El f Durlu. Ela and H lm w th Al s h s debut
feature as a wr ter-d rector.
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KABAHAT
GUILT

Yönetmen / D rector

2022 / 84 ’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Ümran Safter
Senaryo/Screenplay: Ümran Safter
Müz k / Mus c: Yağız Oral
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Bertan Özer
Sanat Yönetmen / Art D rector: Ümran
Safter, Suraj Sharma
Kurgu / Ed t ng: Ümran Safter,
Ömer Leventoğlu
Oyuncular /Cast: M na Dem rtaş, Ece
Dem rtürk, Işıl Acaray, Ber van Edebal ,
Kayra Kalaycı, Eray Yas n Işık, M ne
Dem rtaş
Yapımcı / Producer: Ümran Safter,
Suraj Sharma
Yapım / Product on: Ek m Medya

Özet / Summary
13 yaşındak Reyhan d ndar b r a lede büyüyen akıllı
ve d k başlı b r kızdır. Her yıl olduğu g b o yaz tat l n
de annes Hat ce(37) ve erkek kardeş Mehmet(7) le
b rl kte huysuzluğu le nam salmış̧, köyde ”hoca”
lakabıyla anılan babaannes Ümmü’ nün yaşadığı
muhafazakar b r anadolu köyünde geç recekt r.
Reyhan köye vardıktan b r gün sonra lk kez olduğu ve
annes nden sakladığı adet kanaması b tm ş, d n
usullere göre gusül abdest alarak yıkanması ve
tem zlenmes gerekmekted r. Ancak köydek banyonun
bozulması ve kuraklık neden yle su kes nt ler ,
Reyhan’ı büyük b r açmaza ve korkuya sürükler.
banyo yapamayan ve gusül abdest alamayan Reyhan
geceler kabus görmeye başlar.
Reyhan b r yandan tek başına hurafelerle mücadele
ederken b r yandan da köydek yakın arkadaşı 17
yaşındak Şükran’ın da sorunlarını çözmes ne
yardımcı olmaya g r ş r.
Reyhan, ra sed n a rel g ous fam ly, arr ves to spend
her summer hol days at her grandmother Ummu’s(65)
house n a conservat ve central anatol an v llage,
accompan ed by her mother Hat ce(37), and her 6year-old brother Mehmet.
The 13-year-old s gr pped by a state of nner turmo l.
she has just had her ﬁrst per od and dreads the
consequences of be ng unable to perform the requ red
rel g ous r tes. Reyhan’s concerns mount after she
ﬁnds out that the water supply at her grandmoth-er’s
v llage house s cut oﬀ. She s desperate to ﬁnd a way
to perform the requ red rel g ous ablut on r tes, wh ch
she has always been told w ll protect her from attacks
by dj nns and fac al d sﬁgurat on. she starts hav ng
n ghtmares.
At the same t me, Reyhan s also determ ned to help
Şükran, 17, her best fr end n the v llage.

Yönetmen / D rector
Ümran Safter belsesel yapımcısı , yönetmen ve
gazetec . 20 yılı aşkın b r süre yazılı ve görsel
medyada muhab r ve ed tör olarak çalıştı. 2015
yılından bu yana uzun metraj belgesel ﬁlm yapıyor.
Ümran Safter s a documentary ﬁlmmaker and
journal st. For more than two decades she covered
Turkey and the M ddle East nclud ng the wars n Iraq
and Syr a for both pr nt and telev s on med a. She
started her ﬁlmmak ng career n 2015 w th a featurelength documentary called The Eye of Istanbul.
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Bozcaada’da, genç ve kend ne güven olmayan b r
balıkçı Aslan, dalış yaparken b r ıstakoz mağarası
bulur. Bu haz nen n kend s ne b r servet ve h ç sah p
olamadığı saygınlığı kazandıracağını b ld ğ ç n
ıstakozları toplayana kadar bunu b r sır olarak saklar.
Kuzen ve en yakın arkadaşı Yılmaz le bu sırrı
paylaşmaması l şk ler nde b r çatlak oluşturur,
Yılmaz’ın şüpheler arttıkça bu çatlak der nleş r.
Aslan’ın kend s nden b r şeyler saklaması, Yılmaz’ın
hayatının d ğer alanlarında da kend n gösteren
paranoyak takıntılar sarmalını tet kler ve onun
düşüşüne yol açar.

MENDİREK

BREAKWATER

Yönetmen / D rector

2021/110’ /Renkl Color/Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Cem Dem rer
Senaryo/Screenplay: Cem Dem rer
Müz k/Mus c: Andres Casta
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Sebast án Lojo
Sanat Yönetmen /Art d rector: Berke
Öksüzoğlu
Kurgu/Ed t ng: Jul en Testa
Oyuncular/Cast: Barış Yılmaz Gündüz,
Al han Kaya, Ahmet Acar, Hasan Çel k,
Mehmet Kafkaslıg l, Al Dem rkol, Önder
Dem rer,Burak Bal, Cansu Ş mşek
Yapımcı/Producer: Eda Çarıkçı, Rem Itan
Yapım/Product on: İsoyön F lm
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Aslan, a young nsecure ﬁsherman who l ves on the
Turk sh sland named Bozcaada, ﬁnds a lobster cave
wh le d v ng.Know ng th s treasure w ll br ng h m
wealth and the prest ge that he has never had n h s
soc ety, he dec des to keep t a secret unt l he can
properly harvest the lobsters by h mself. By not
shar ng the secret w th h s cous n and closest fr end,
Yılmaz, Aslan creates a crack n the r relat onsh p that
grows as Y lmaz’s susp c ons ar se. The not on that
Aslan s h d ng someth ng from h m, tr ggers n Y lmaz
a ser es of parano d obsess ons that extend to other
areas of h s l fe, send ng h m n a downward sp ral.

Yönetmen / D rector
Sabancı Ün vers tes ’nde görsel let ş m tasarım
eğ t m aldı. London F lm School’da yüksek l sans
yaptı. Malezya, Fransa, Kazak stan, Guatemala,
Güney Afr ka, Ç n, Portek z, İng ltere, Ukrayna,
Lübnan g b ülkeler n prodüks yonlarında çalıştı.
Görüntü yönetmenl ğ n yaptığı End of Season le
Cannes C nefoundat on’a, S yabonga le Locarno F lm
Fest val ne katılmaya hak kazandı. 2018’de mezun yet
projes olan kısa ﬁlm “Şeytan Tırnağı”nı uzun metraj
hal ne gel şt r p “Mend rek” çeken Dem rer, Atlanta
F lm Fest val ’nde galasını yaptı.
He moved to London 2014, entered the MA
F lmmak ng program at the London F lm School. H s
work has taken h m to var ous countr es nclud ng
Malays a, France, Kazakhstan, Guatemala, UK, South
Afr ca, Leubnan, Ukra ne and Portugal. The ﬁlms he
has worked on have been shown at numerous
nternat onal ﬁlm fest vals, such as Cannes
(C nefondat on), Locarno, Palm Spr ngs, Fl ckers'
Rhode Island and many others. As a wr ter/d rector,
Cem’s debut feature Breakwater, has recently
prem ered at Atlanta F lm Fest val.
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Suna hayatını hasta bakıcılık ve tem zl kç l kle
kazanan ell yaşlarında yalnız ve yoksul b r kadındır.
Ev n uzun zaman önce kapatmıştır. Akrabalarının
yanında kalmaktadır.
Suna, İstanbul’u terk ed p mam n kahıyla evlend r ld ğ
Veysel’le ıssız b r köyde esk b r evde yaşamaya
başlar. Kocasının her h zmet n görmeye razı olan
Suna, onunla yatağa g rmeye tahammül edemez.
Ps koloj s bozulur. Veysel’den g zl çk çmeye başlar.
Suna, ﬁfty year old, a poor woman w th no ncome,
ﬁnds a place to stay by marry ng an old man. Suna
hates mak ng love w th her husband. Her restless
heart won't g ve her or anyone close to h m peace.
She gets depressed. She dr nks alcohol secretly. She
meets someone and has bad exper ences n there.

SUNA
SUNA

Yönetmen / D rector

2022 / 102’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Ç ğdem Sezg n
Senaryo/Screenplay: Ç ğdem Sezg n
Müz k / Mus c: Kemal Afş n
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Ersan Çapan
Sanat Yönetmen / Art d rector: Osman
Özcan
Kurgu / Ed t ng: Erşah Ç çek
Oyuncular /Cast: Nurcan Eren, Tarık
Papuççuoğlu, Fırat Tanış, Erol Babaoğlu,
Ezg Coşkun, Oğuz Kara, Fuat Onan,
Erdem Akakçe
Yapımcı / Producer: Betül Sezg n
Yapım / Product on: Kule F lm

Yönetmen / D rector
Senaryosu kend s ne a t olan ‘Kasap Havası’ adlı
ﬁlm n yönetmenl ğ n ve yapımcılığını üstlenm şt r.
Dünya pröm yer n Internat onal Tall nn Black N ghts
F lm Fest val ’nde yapan ‘Kasap Havası’ ulusal ve
uluslararası fest vallerde göster lm ş ve sayısız ödüle
layık görülmüştür. Türk ye - İspanya - Bulgar stan
ortak yapımı olan ‘Suna’ Mannhe m Meet ng Place,
Trans lvanya P tch ng ve Antalya F lm Forum’da yer
almış olup Göteborg F lm Fest val ‘Work n Progress’
desteğ n almıştır.
Sezg n, ﬁlmler nde kadın h kayeler ne ve onların
sorunlarına odaklanmayı terc h etmekte, evlere
odalara sıkışmış, sted ğ hayatı yaşamayan b rey
olamayan, toplum ve a le baskısı altında ez len
karakterler n dünyasını şlemekted r.
She s an award-w nn ng d rector, scr ptwr ter and
producer based n Istanbul, Türk ye. She made her
debut ﬁlm, ‘Wedd ng Dance’ as the scr ptwr ter,
d rector and producer n 2015. ‘Wedd ng Dance’ made
nternat onal prem ere at the PÖFF, Tall nn Black N ght
F lm Fest val, nat onal prem ere n Adana Golden Boll
F lm Fest val. ‘SUNA’ project has been selected n
Mannhe m Meet ng Place 2017, Trans lvan a P tch
Stop 2018, Antalya F lm Forum ‘Development Event’
n 2018. ‘SUNA’ project won ‘Work n Progress’ b g
pr ze n ‘Antalya F lm Forum n 2021.S nce 2014 she
has been work ng as an ndependent ﬁlmmaker n
Türk ye. In her ﬁlms, she l kes to focus on malefemale relat ons and women's ssues.
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Trakya, günümüz...45 yaşındak Fransız vatandaşı
Cla re, dokuz yaşındak kızı Sabr na’ nın velayet n
Türk ye’de ünlü b r adam olan kocasına kaptırır.
Durumu kabul etmey reddeden Cla re, çocukla b rl kte
kaçar. Kend s n ve kızını Bulgar stan sınırından ülke
dışına kaçırması ç n b r kaçakçıya para öder. Ancak
kaçakçı, çocuğun babasının şöhret n ve ondan daha
fazla para alab leceğ n anlayınca planları erteler ve
onları ormandak harap b r kulübeye get r r. Anne ve
kız kulübede baş başa kalır. Tecr t ve umutsuzluk.
Northwest Türk ye, the present day…Cla re, 45 years
old, s a French expat who lost custody of her 9-yearold daughter, Sabr na, to her ex-husband, a local
celebr ty. Refus ng to accept the s tuat on, Cla re runs
away w th the ch ld. She pays a smuggler to sneak
herself and her daughter out of the country through
the Bulgar an border. But when the smuggler real zes
he can make an extra proﬁt by return ng the k d to h s
father, he delays the cross ng of the border and br ngs
them to a d lap dated shack n the woods. There,
mother and daughter are left to fend for themselves.

YABAN

YABAN

Yönetmen / D rector

2022 / 80’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
İsvı̇ çre Sw tzerland
Yönetmen/D rector: Tareq Daoud
Senaryo/Screenplay: Tareq Daoud
Müz k / Mus c: N colas Rabaeus
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Florent Herry
Sanat Yönetmen / Art d rector: Osman
Özcan
Kurgu / Ed t ng: N colas H sla re
Oyuncular /Cast: Am ra Casar, Haydar
Ş şman, Doğanay Ünal
Yapımcı / Producer: Ç ğdem Mater, Xav er
Der go
Yapım / Product on: Ret F lm, İd p F lms
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Yönetmen / D rector
1976’da Afgan stan Kab l’de dünyaya geld . A les
savaş neden yle Afgan stan’dan ayrılmak zorunda
kaldı. Cenevre Ün vers tes ’nde b yoloj eğ t m aldı,
ardından Küba’da, Havana’da, Escuela Internac onal
de C nema y Telev s on’da s nema eğ t m aldı. Burada
fotoğraf konusunda uzmanlaştı. Pek çok kısa ﬁlm ve
belgesel yönett , genel olarak k ml k ve sürgün üzer ne
ﬁlmler ürett . S nemanın ve fotoğrafın yanı sıra güncel
sanatla da lg lenen Tareq‘ n son şler İstanbul’da
Depo g b galer lerde serg lend . Ek m 2018’de
Kuzeydoğu Türk ye’de çek len Yaban, Tareq ’ n lk
uzun metraj ﬁlm .
He was born n Kabul, Afghan stan n 1976. H s fam ly
had to leave Afghan stan because of the war. He
stud ed b ology at Un vers ty of Geneva, and then he
stud ed ﬁlm at the Internat onal School of F lm and
Telev s on n Havana, Cuba. He spec al zed n
c nematography. He d rected many short ﬁlms and
documentar es, generally he made ﬁlms on dent ty
and ex le. In add t on to c nema and c nematography,
Tareq s also nto contemporary arts and h s latest
works of art have been exh b ted at art galler es l ke
Depo Istanbul. YABAN that has been shot n October
2018, n Northeast Türk ye s Tareq’s ﬁrst feature ﬁlm.
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National Documentary Film Competition
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Korkut
AKIN
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

ÖN JURİ ÜYELERİ

Nat onal Documentary F lm Compet t on Pre-Select on Jury

Anadolu Ün vers tes İBF, S nema ve
Telev zyon Bölümü (1981) lk
mezunlarından… İstanbul Ün vers tes nde
gazetec l k üzer ne yüksek l sans yaptı.
“Başarılı Yönetmen” olarak Goethe Inst tute
Bursu (1989) kazandı. İÜ İşletme İkt sadı
Enst tüsü İht sas Programını (2004) b t rd .
IRU Akadem s - Belç ka, Yönet c Sert ﬁkası
(2006) aldı. Yurt ç ve yurtdışında telev zyon
ve kurumlara b rçok belgesel, reklam, tanıtım
ﬁlmler çekt .

He s one of the ﬁrst graduates of Anadolu
Un vers ty F lm and Telev s on department
(1981). He d d h s master’s degree on
journal sm at Istanbul Un vers ty. He got a
”Successful D rector” scholarsh p from the
Goethe Int tute n 1989. He completed the
Management and Econom cs Inst tute
Expert se Program at Istanbul Un vers ty n
2004. He got a Management Cert ﬁcate at the
IRU Academy, Belg um n 2006. He shot many
documentar es, commerc al ﬁlms and
advert sements for telev s on and other
nst tut ons n Türk ye and abroad.
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Pınar
OKAN
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

ÖN JURİ ÜYELERİ

Nat onal Documentary F lm Compet t on Pre-Select on Jury

Ankara’da doğdu, 2003 yılında Ankara
Ün vers tes İlet ş m Fakültes , RadyoTelev zyon ve S nema bölümünden mezun
oldu. 2004-2011 yılları arasında TRT’de pek
çok belgesel projes nde yönetmen yardımcısı,
k nc yönetmen ve met n yazarı olarak çalıştı.
2012’den ber TRT belgesel programlar
bölümünde yönetmen ve yapımcı olarak
çalışıyor.
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She was born n Ankara. She graduated from
the Ankara Un vers ty, Faculty of
Commun cat on, Rad o-Telev s on and C nema
Department n 2003. Between the years 2004
and 2011, she worked as an ass stant d rector,
second d rector and scr ptwr ter n numerous
documentary projects at the TRT. She has
been work ng as a d rector and producer n
TRT Documentary Programs Department
s nce 2012.
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Doç. Dr. S bel
Ç.NORMA
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

ÖN JURİ ÜYELERİ

Nat onal Documentary F lm Compet t on Pre-Select on Jury

Anadolu Ün vers tes İlet ş m B l mler
Fakültes S nema ve Telev zyon Bölümü’nden
mezun oldu. Yüksek l sans ve doktorasını
İng ltere’de yaptı. Mevs ml k tarım şç ler ç n
M ll Eğ t m Bakanlığı, Anadolu Ün vers tes ve
UNDP’n n şb rl ğ yle göç okulunun
kurulmasına katkıda bulundu. Kuzgun Acar’ın
hayatını anlatan “B r Kuyruklu Yıldız”
belgesel n n ortak yönetmen yapımcılığını
üstlend . Roﬁﬁ F lm Fest val ’nde jür de yer
aldı. L lly, Türk ye D yabet Vakfı, Anadolu
Ün vers tes ve Maltepe Ün vers tes
şb rl ğ nde gerçekleşt r len “10 Şeker
Yönetmen Aranıyor” F lm Kampı’nda
danışman olarak görev aldı. Uluslararası
Çocuk Hakları F lm Fest val ’n n yönet m
kurulunda yer aldı. Norman, Esk şeh r
Yazılıkaya UNESCO Jeopark projes nde
çalışmaya devam etmekted r. Ayrıca
Osmangaz Ün vers tes kampüsünde yer alan
Avrupa B rl ğ tarafından desteklenen
H ppoterap projes ne katkıda bulunmaktadır.

She graduated from the Department of F lm
and Telev s on, Faculty of Commun cat on
Sc ences at Anadolu Un vers ty. She got her
master’s and doctorate degree n the Un ted
K ngdom. W th the collaborat on of the
M n stry of Educat on, Anadolu Un vers ty and
UNDP she helped found the school of
mm grat on for seasonal agr cultural workers.
She co-d rected and co-produced the
documentary about Kuzgun Acar’s l fe, “B r
Kuyruklu Yıldız”. She was a member of the
jury at the Roﬁﬁ F lm Fest val. She worked as
an adv sor at the “Look ng For 10 Sweet
D rectors” F lm Camp produced by the
collaborat on of L lly, Türk ye D abetes
Foundat on, Anadolu Un vers ty and Maltepe
Un vers ty. She was n the board of d rectors
at the Internat onal Ch ldren’s R ghts F lm
Fest val. Ms. Norman cont nues work ng n the
Esk şeh r Yazılıkaya UNESCO Geopark
project. She also contr butes to the
H ppotherapy project sponsored by the
European Un on n the Osmangaz Un vers ty
campus.
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Derya
TARIM
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI JURİ ÜYELERİ
Jury Members

Nat onal Documentary F lm Compet t on

Kar yer ne Endüstr Mühend s olarak
başlayan Derya Tarım, 2006 yılından ber
s nema ve telev zyon sektöründe yapımcı
olarak çalışmakta, 2007 yılında kurulan
Lac vert F lm’ n kurucu ortaklığını
yapmaktadır. Yapımcılığını üstlend ğ Da re ve
Büyük Oyun ﬁlmler ulusal ve uluslararası ﬁlm
fest valler nde çok sayıda ödüle değer
bulunmuştur. Karlovy Vary Yapım Aşaması
Seçk s , Tr este When East Meets West Proje
Gel st rme Platformu, East European F lm
Assocat on Workshopları ve Köprüde
Buluşmalar Türk ye Fransa ortak yapım
platformlarına katılmanın yanı
sıra, 2018 yılında Türk ye İspanya ortak
yapımı Eur mages destekl belgesel projes
S ngled Out’u tamamlamıştır. 2020 yılında
yapım desteğ almış olan yen uzun metraj
ﬁlm projeler İlk Taşı En Dertl Olan Atsın,
Türk ye Amer ka ortak yapımı Defne Kök
Salınca ve uzun metraj belgesel Hüman st B r
Deha üzer ne çalışmaya devam etmekted r.
Uzun metraj ﬁlm ve belgesel üret mler n n
yanında, Tasarım, M marlık, Sanat alanlarında
kültürel tv formatları üretmekted r. 2019
yılından t baren SEYAP yönet m kurulu
üyel ğ ve saymanlık görevler n yürütmekted r.
Ayrıca res m, heykel ve d g tal nternet
sanatları konusunda faaal yet gösteren
Lac vert Art platformununun kurucu ortağıdır.

Derya Tarım s a founder of The Lac vert F lm
Company, and she has been produc ng and
manag ng several award w n ng feature
mov es and
product ons wh ch have brought success. Her
last two mov es took part at programs/oﬃc al
select ons of 30 Internat onal ﬁlm fest val and
were awarded. Derya has attended
nternat onal coproduct on platforms and
workshops ncluded Cannes F lm Fest val,
Los Angeles F lm Market, Karlovy Vary F lm
Fest val, WEMW Tr este, Meet ng on the
Br dge, EEFA Network for last feature mov es
“C rcle”.
She has produced feature documentary wh ch
s Span sh Turk sh coproduct on, eur mages
funded, t tled “S ngled Out”. She s work ng
on new feature mov es “Who Has The Most
Grudge Cast The F rst Stone” n ﬁnance
development , “Daphne Grows Roots” Turk sh
Amer can coproduct on located n Los
Angeles and feature documentary “Master of
Bra n” wh ch s n post product on. She also
has worked w th UNDP as a consultant –
producer and she produces cultural Tv
formats about des gn and Arch tecture for TRT
2. Bes des those she s a founder of Lac vert
Art focus on curat on of pa nt ngs, statues and
d g tal art for company and publ c nst tut ons.
She has been board member of F lm
Producer Assoc at on - SEYAP s nce 2019.
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Sev nç
YEŞİLTAŞ
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI JURİ ÜYELERİ
Jury Members

Nat onal Documentary F lm Compet t on

Marmara Ün vers tes Türk D l ve Edeb yatı
bölümü mezunu. Yüksek L sansını İstanbul
Ün vers tes Radyo- Telev zyon Bölümü’nde
tamamladı. Sev nç Yeş ltaş 1988-2018 yılları
arasında TRT de çokfarklı dalda program ve
belgesellere yönetmen ve yapımcı olarak
mza attı. Kültür-sanat programları ve belgesel
ﬁlm konusunda uzmanlaştı. Jür Üyel kler nde
bulundu. TRT Köln Bürosu Kurucu Tems lc l ğ
yaptı.
EURODOC 2015 yılı tecrübel belgesel ﬁlm
yapımcıları ç n ﬁlm gel şt rme ve ortak
yapımcılık eğ t m n tamamladı.
Reklamcılık Vakfı F k rden F lme Program
Yönet m Sürec Eğ t m n aldı.
BBC ve EBU nun düzenled ğ program ve
belgesel eğ t mler ne katıldı.
Canal France- TRT – Fransız Kültür Merkez
belgesel çözümleme sem ner n n
koord natörlüğünü ve çer k tasarımını
hazırladı .
Dok Le pz g ve Selan k Belgesel F lm Fest val
sunum atölyeler ne ve proje değerlend rme
toplantılarına katıldı.
F lm Yönetmenler Derneğ F lm Yapım
Yönet m Akadem s Belgesel F lm projeler
danışmanıdır.
Belgesel S nemacılar B rl ğ yönet m kurulu
üyes d r.
Kültür Bakanlığı Belgesel F lm Destekleme
kurulu üyes d r.
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She majored n Turk sh Language and
L terature at Marmara Un vers ty. She
completed her graduate stud es at Istanbul
Un vers ty Rad o and Telev s on department.
From 1998 to 2018 she worked on var ous
programs and documentar es on TRT as a
d rector and producer. She spec al zed n
culture and arts programs and documentar es.
She was a member of the jury on var ous
occas ons. She was the TRT Cologne Oﬃce
Founder Agent.
In 2015 she completed the EURODOC ﬁlm
development and co-product on tra n ng for
veteran documentary producers.
She took a course on ‘Manag ng the Process
of Turn ng an Idea nto a F lm Program’ at the
Advert s ng Foundat on.
She attended programs and documentary
tra n ngs organ zed by the BBC and EBU.
She coord nated and created the content
des gn of the Canal France-TRT-French
Cultural Center documentary analys s
sem nar.
She attended the Dok Le pz g and
Thessalon k Documentary F lm Fest val
presentat on workshops and project
evaluat on meet ngs.
She s an adv sor to the F lm D rectors’
Assoc at on F lm Product on and Management
Academy Documentary projects.
She’s a member of the board of d rectors of
the Documentary F lmmakers’ Assoc at on.
She s a member of the board of the M n stry
of Culture Documentary Corroborat on.
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Vedat
ATASOY
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI JURİ ÜYELERİ
Jury Members

Nat onal Documentary F lm Compet t on

Belgesel yapımcısı. 7 yıldır beIN grubuna a t
olan Türk ye’n n lk belgesel kanalı İzTV’n n
ortak kurucusu(2006). Ulusal ve uluslararası
kanallarda yayınlanan 2500’den fazla
belgesele yapımcı olarak mza attı. Bütün
dünyada 100’den fazla belgesel n
yönetmenl ğ n yaptı.
1993-2003 Atv kanalı Yönetmen ve Yapımcı
2005 Şarküter Yapım Ortak Kurucu
2006 IzTV Kurucu, Yönetmen ve Yapımcı
2008 DMR Yapım Kurucu
Rad kal Gazetes ’nde köşe yazarı

Well-known documentary producer w th
valuable reputat on n Turkey. Co-Founder of
Turkey's ﬁrst documentary channel İzTV n
2006wh ch belongs to beIN group for 7 years.
S gned more than 2.500 documentar es as
producer broadcasted n nat onal and
nternat onal channels. D rected over 100
documentar es as d rector broadcasted
worldw de.
• D rector and Producer 1993-2003 @Atv
Channel
• Co-founder of Şarküter Product on n 2005
• Founder, D rector and Producer of İzTV n
2006
• Founder of DMR Product on n 2008
• Column st n Rad kal Newspaper
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Özet / Summary
B r “kurtuluş yer ” olarak anılan Bakırköy’ün çok
katmanlı tar h ne saf ve k ş sel b r yolculuk. Berkay
Şatır, ﬁlm nde kend anılarından, büyüdüğü
mahalleden ve komşularından aldığı lhamla sey rc y
farklı yaşam b ç mler ve sosyal toplulukların üzer nde
büyük etk s olan b r müz kal büyümen n ç ne çek yor.
Bakırköy Underground, 90’lardan ve 2000’l yıllardan
benzers z arş v görüntüler ve fotoğraﬂarla b r müz kal
k ml ğ n ve Bakırköy’ün değ şen dokusuna bakıyor.

BAKIRKÖY UNDERGROUND

A raw and personal journey nto the kale doscop c
h story of a “place of salvat on”, Bakırköy. In h s
documentary, Berkay Şatır uses h s own memor es,
ne ghborhood and ne ghbors to draw the spectator
nto a place where a mus cal growth has a b g mpact
on d ﬀerent l fe forms and soc al commun t es.
Bakırköy Underground looks at the chang ng texture
of a mus cal dent ty and an area w th un que arch val
footage and photos from 90’s and 2000’s.

BAKIRKÖY UNDERGROUND

2022 / 30’ 10’’/ Renkl Color / Türk ye
Turkey
Yönetmen/D rector: Berkay Şatır
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Berkay Şatır
Kurgu / Ed t ng: Berkay Şatır
Yapımcı / Producer: Berkay Şatır
Ortak Yapımcı / Co-Producer: Berﬁn
Altınışık, Çağla Aslan

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
Berkay Şatır, 1994’te İstanbul’da doğdu. Galatasaray
Ün vers tes , İlet ş m Bölümü ve Bordeaux Monta gne
Ün vers tes , İlet ş m ve Haberc l k bölümünden mezun
oldu. İstanbul Kad r Has Ün vers tes , S nema ve
Telev zyon bölümünde yüksek l sansını tamamladı.
2018 yılında İstanbul F lm Fest val ’nde met n yazarı
olarak, 2019’da se Beykoz Kundura F lm
Stüdyolarında mekan koord natörü olarak çalıştı.
Bakırköy Underground, öğrenc l k yıllarında pek çok
kısa ﬁlm ve öğrenc projeler üzer nde çalışmış,
Berkay Şatır’ın kısa deneysel projeler n n yanında lk
belgesel d r.
Berkay Şatır born n 1994 n Istanbul, Türk ye. He
graduated from Galatasaray Un vers ty
Commun cat on Faculty n Istanbul, and Bordeaux
Monta gne Un vers ty Informat on-Commun cat on
Department n Bordeaux. He s currently study ng as
Master of Arts student n C nema and Telev s on
Stud es at Kad r Has Un vers ty n Istanbul.
He worked as a copywr ter n Istanbul F lm Fest val n
2018 and Venue Manager n Istanbul Beykoz Kundura
F lm Stud os n 2019.
He worked on many short ﬁlms and student projects.
Bakırköy Underground s h s ﬁrst documentary
alongs de h s prev ous short and exper mental
projects.
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Abdurrahman Kesk ner s nemamızın parıldayan
ışıklarından b r . Ünlü yapımcıyı ülkem z s nemasının
yapımcılık tar h nde farklı kılan özell ğ , lk bakışta
çel şk l görünse de ncel ğe yatırım yapmaktan
yılmayan çalışma yöntem : H çb r yapımcı tüm
kazandıklarını dd alı ﬁlmlere yatırıp zarar ett kten
sonra aynı umudun peş nde defalarca koşmadı.
Ülkem z s nemasının dünyaya tanıtılmasında büyük
adımlar atan Abdurrahman Kesk ner har ç.

BİR ZAMANLAR YEŞİLÇAM: ABDURRAHMAN KESKİNER
ONCE UPON A TIME YESİLCAM: ABDURRAHMAN KESKINER

Abdurrahman Kesk ner s one of the sh n ng l ghts of
our c nema. The feature that d st ngu shes the famous
producer n the product on h story of our country’s
c nema s h s method of work ng, wh ch does not t re
of nvest ng n elaborateness, even though t may
seem contrad ctory at ﬁrst glance: none of the
producers have pursued the same hope over and
over after nvest ng all h s earn ngs n shoot ng ﬁlms
amb t ously and mak ng a loss. Th s was an except on
for Abdurrahman Kesk ner who took great str des n
promot ng our country’s c nema to the world.

2022 / 61 ’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Mehmet Gürel
Senaryo/Screenplay: Görkem Yeltan
Müz k / Mus c: Mehmet Gürel
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Ahmet Ses gürg l
Sanat Yönetmen / Art d rector: Emre Arda
Kurgu / Ed t ng: Gamze Terra
Yapımcı / Producer: Yalçın Akyıldız,
Görkem Yeltan
Yapım / Product on: Kar na F lm

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
1949’da doğdu. Edeb yat, felsefe okudu. Alope’n n
Odası, Hayaller ve Sokaklar, Bedruﬁ’n n Nefes ve
2022’de Yunus Nad ve Vedat Türkal ödüller n
kazanan Şeh rl Karınca k tapları Sel Yayınları’ndan
basıldı.
Gürel , Vapurlar/Blues (1988), C hang r’de B r Gece
(1995), Yağmur (1999), Odamda Yolculuk (2022),
İpler n Kopuşu (2007), Zambon Sokağı (2017), Koş
G t B r de Sen Bak (2020) albümler n mzaladı.
Onlarca serg açtı.
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He was born n 1949. He stud ed l terature and
ph losophy.
Alope’s Room, The Dreams and The Streets, Bedruﬁ’s
Breath and Ant from a C ty, wh ch won the Yunus Nad
and Vedat Türkal story awards n 2022, were
publ shed by Sel Publ cat ons. Gürel has recorded 7
albums: Ferr es/Blues (1988), A N ght n C hang r
(1995), Ra n (1999), A Voyage n My Room (2022),
Break ng of The Ropes (2007), Zambon Street
(2017), Run and Take a Look (2020). He opened
dozens of art exh b ts.
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Özet/ Summary
"Bu Ben Değ l m”, toplum, a le baskısı ve kend ç
çatışmaları neden yle c nsel yönel m n g zleyerek b r
kadınla evlenen mutsuz geyler n h kayes n anlatıyor.
Karakterler n sürekl rol yapmaktan ve yalan
söylemekten bunalmış, yaşadıkları le hayal ett kler
arasında bocalayan, sıkışıp kalmış dünyalarını ele
alan ﬁlm, der n kadın mağdur yet n de h ssett r yor.
‘’Th s s Not Me’’ tells the story of unhappy gay men
who have had to marry women to h de the r sexual
or entat on n the face of soc etal and fam ly pressure
n Türk ye, and the r own nternal conﬂ cts. The ﬁlm
reveals each characters’ world: exhausted from
cont nually play ng at soc al roles and ly ng about the r
dent ty, falter ng between the r real ty and the r
dreams, frustrated and stuck n the r l ves. It also looks
at the subject from the aspect of women who are the
other v ct ms of these marr ages.

BU BEN DEĞİLİM
THIS IS NOT ME

2022 / 91’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Jeyan Kader Gülşen,
Zek ye Kaçak
Senaryo/Screenplay: Zek ye Kaçak, Jeyan
Kader Gülşen
Müz k / Mus c: Vedat Yıldırım, Cansun
Küçüktürk
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Chr st an Fe land
Kurgu / Ed t ng: Jeyan Kader Gülşen,
Zek ye Kaçak
Yapımcı / Producer: Jeyan Kader Gülşen

Yönetmen / D rector
Jeyan Kader Gülşen, İstanbul ve Stuttgart’ta yaşayan
ve uluslararası deney m olan b r belgesel ﬁlm
yönetmen ve yapımcısı. Uzun yıllar Katar merkezl Al
Jazeera Türk Telev zyonu’nda Dış Yapımlar ve Satın
Alma baş yapımcısı olarak görev aldı.

Yönetmenler / D rector’s

Jeyan Kader Gulsen s a documentary ﬁlm d rector
and producer l v ng between n Istanbul, Turkey and
Stuttgart, Germany. Execut ve producer for s x years
at the Al Jazeera Telev s on Channel.
Zek ye Kaçak Bakırhan, telev zyonculuk geçm ş olan
b r belgesel ﬁlm yönetmen . B r Ntv klas ğ olan “Ve
İnsan” Programı’nda hazırladığı k ayrı dosya haberle
2006 ve 2007 yıllarında Türk ye Gazetec ler
Cem yet ’nden ödül aldı. Ntv’den sonra Katar merkezl
Al Jazeera Türk Telev zyonu’nda belgesel yapımcı
yönetmen olarak çalıştı.
Zek ye Kacak s a documentary ﬁlm d rector w th a
background n telev s on. She rece ved awards from
the Turk sh Journal sts Assoc at on n 2006 and 2007.
After NTV, she worked as documentary producerd rector at the Al Jazeera Telev s on Channel.
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Seçk n P r m, Gülay Semerc oğlu, Candaş Ş şman ve
S nan Log e. Türk görsel sanatının dünyada tanınan
dört öneml sm n b r araya get ren bu belgesel,
sanatçıların özgün estet k dünyalarını ve sanat
yolculuklarını, gündel k hayatları ve şeh rle kurdukları
l şk üzer nden anlatıyor.
Crossroads, dört sanatçının sanatsal dönüşümler n
de kayıt altına alıyor. Tıpkı İstanbul’un dönüşümü
gb…
Four Turk sh contemporary art sts from d ﬀerent
d sc pl nes; Seçk n P r m, Gülay Semerc oğlu, Candaş
Ş şman and S nan Long e, w dely recogn zed,
prom nent names of Turk sh modern art.
Crossroads records the art st c transformat on of
these four art sts, just l ke the eternal transformat on
of Istanbul...

CROSSROADS
CROSSROADS

Yönetmen / D rector

2022 / 65’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Mahmut Fazıl Coşkun
Senaryo/Screenplay: S nan Yusufoğlu
Müz k / Mus c: Murat As l
Görüntü Yönetmen /C nematography: Ers n
Gök
Sanat Yönetmen / Art d rector: Güler Başar
Kurgu / Ed t ng: Ad l Yanık
Yapımcı / Producer: Bulut Reyhanoğlu,
Vanessa Med n Arslan
Yapım / Product on: Koskos F lm Yapım
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Yönetmen / D rector
2000 yılından bu yana belgesel ve reklam ﬁlm
yönetmenl ğ yapmaktadır. İlk uzun ﬁlm Uzak İht mal
(2009) ve k nc ﬁlm Yozgat Blues (2013) b rçok ulusal
ve uluslararası ödül aldı. "Uzak İht mal" ulusal ve
uluslararası fest vallerde, Rotterdam ﬁlm fest val
“H vos T ger", İstanbul F lm Fest val ve Adana Altın
Koza F lm Fest valler nden "En İy Yönetmen Ödülü"
de dah l olmak üzere çok sayıda ödül aldı. İk nc ﬁlm
"Yozgat Blues" uluslararası lk göster m n San
Sebast an F lm fest val nde, ulusal lk göster m n
İstanbul ﬁlm fest val nde yapıldı. “Yozgat Blues” Adana
Altı Koza ve Malatya F lm Fest valler nde En İy F lm
ve Sofya F lm Fest val ’nde En İy Balkan ödüller n
aldı.
2018 yılında tamamladığı üçüncü ﬁlm Anons, dünya
lk göster m n yaptığı 75. Vened k Uluslararası F lm
Fest val Orr zont Bölümü’nde Jür Özel Ödülü’nü
kazandı. “Anons”, bugüne kadar 15’ n üzer nde ödül
aldı.
He began ﬁlmmak ng w th d rect ng documentar es n
year 2000. He made h s ﬁrst ﬁct on ﬁlm Wrong Rosary
(Uzak İht mal) n 2009 wh ch won several nat onal and
nternat onal awards nclud ng Rotterdam ﬁlm
Fest val’s T ger Award and İstanbul F lm Fest val’s
Best D rector award. H s second ﬁlm ‘’Yozgat Blues’’
was ﬁn shed n 2013 and prem ered at San Sebast an
F lm Fest val. H s th rd ﬁlm, The Announcement was
prem ered at 75th Ven ce F lm Fest val and won
spec al jury pr ze. The Announcement rece ved more
than 15 awards t ll th s day.
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Özet / Summary
D cle nehr üzer ne nşa ed len Ilısu Barajı le lg l
konuşulmaya başlandığı 1950’l yıllardan bu yana
yapımının ptal ç n sayısız eylem ve etk nl k
yapılmasına rağmen baraj yapıldı. Barajın etk alanı
üzer nde bulunan onlarca köy ve b r lçen n tüm
yaşanmışlıkları, tar h ve kültürel değerler pek çok
endem k özell ğ suya gömüldü. D le kolay on k b n
yıllık b r meden yet modern teye kurban etmen n
acısını h ssetmektey z.
Hasankeyf ve çevres çığlıklarını göğe şöyle
savuruyor: “Herkes toprağa gömülür ben suya.”

HERKES TOPRAĞA GÖMÜLÜR,BEN SUYA

BURIED IN WATER NOT IN THE EARTH

2022 / 73’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Fettullah Çel k
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Fettullah Çel k
Kurgu / Ed t ng: Üm t Kıvanç
Yapımcı / Producer: Fettullah Çel k

S nce the 1950s, when the talk about the Ilısu Dam,
wh ch was bu lt on the T gr s R ver, began, the dam
was bu lt desp te numerous act ons and act v t es to
cancel ts construct on. All the exper ences, h stor cal
and cultural values and many endem c features of
tens of v llages and a d str ct on the dam's mpact area
have been submerged. We feel the pa n of sacr ﬁc ng
a twelve thousand-year-old c v l zat on that s easy on
the tongue to modern ty.
Hasankeyf and ts env ronment scream to the sky
l ke: “Everyone s bur ed n the ground but I am nto
the water.”

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
10.01.1974 tar h nde D yarbakır l L ce lçes Yalaza
köyünde dünyaya geld m. İlkokulu köyümde, ortaokul
ve l se eğ t m m D yarbakır merkezde tamamladım.
2000 yılından t baren okul serv sç l ğ ş yle
uğraşmaktayım. 2013 yılından ber de bazı belgesel
n tel kl projelerde fotoğraf ve v deo çek m
yapmaktayım.
My name s Fetullah Cel k, I was born on 10 th of
January n 1974 n Yalaza v llage of L ce d str ct n
D yarbak r prov nce. I completed my pr mary school n
the v llage then we moved to the center of D yarbak r
and I completed my Secondary and h gh school
there. I am work ng as a of school bus company
manager and founder s nce 2000 year. I am fond of
tak ng qual ﬁed v deos and photos as a documentary
s nce 2013.
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Efsanev Magnum fotoğrafçısı Josef Koudelka'nın
geçm ş ne, anılarına, fotoğrafa da r düşünceler ne,
hayata bakışına Akden z bölgeler ndek ant k kentler n
arkeoloj k kalıntılarını konu alan son projes “Ru ns”
üzer nden O’nun bu duygusal yolculuğuna yakından
b r bakış.
Herakle tos'un ayak zler n tak p eden Josef Koudelka,
son 26 yılda defalarca çekt ğ 200'den fazla Helen st k
ve Roma ant k kent n yen den z yaret ed yor. Akden z
bölgeler ne yapılan bu destansı yolculukta
Koudelka'nın hem sanatsal hem de felseﬁ
“maks mum” arayışına odaklanırken, neşe, şefkat ve
sess zl k anlarına tanık oluyoruz.

KOUDELKA: AYNI NEHİRDEN GEÇMEK

KOUDELKA: CROSSING THE SAME RIVER

Yönetmen / D rector

2021 / 81’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Coşkun Aşar
Senaryo/Screenplay: Ayhan Hacıfazlıoğlu,
Coşkun Aşar
Müz k / Mus c: Gökçe Akçel k
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Coşkun Aşar
Kurgu / Ed t ng: Ayhan Hacıfazlıoğlu
Oyuncular /Cast: Josef Koudelka
Yapımcı / Producer: Coşkun Aşar
Yapım / Product on: Kozmo F lm
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A close look at the legendary Magnum photographer
Josef Koudelka's past, memor es, h s thoughts about
photography, h s stance on l fe and h s emot onal
journey through 'Ru ns', h s last project, wh ch s about
the archeolog cal ru ns of anc ent c t es n
Med terranean reg ons.
Follow ng the footsteps of Heracl tus, Josef Koudelka
rev s ts more than 200 Hellen st c and Roman anc ent
c t es he shot repeatedly over past 26 years. Dur ng
th s ep c journey to Med terranean reg ons, we w tness
the moments of joy, tenderness, and s lence wh le
focus ng on Koudelka’s both art st c and ph losoph cal
search for the “max mum”.

Yönetmen / D rector
1995 Yılında fotoğrafçılığa lg duymaya başladı.
Yaşadığı bölgey ve kend çevres nde yaşananları
yansıtmayı terc h ederek; sosyal olarak zole ed lm ş,
dışlanmış, marj nal ze ed lm ş nsanlarla lg l
h kayelere odaklandı; yoksulluk ve c ns yetle lg l
sorunlar üzer ne çalıştı. İşler n dünya çapında galer
ve müzelerde serg led . İlk fotoğraf k tabı “Blackout”
2017 yılında yayınladı. “Ru ns” adlı fotoğraf projes
ç n on yıldan fazla Josef Koudelka le çalıştı ve O’nu
ﬁlme aldı.
H s nterest n photography began n 1995 wh le
study ng c nema. Preferr ng to reﬂect on h s own
env ronment, he focused on stor es about soc ally
solated, marg nal zed people; poverty; and ssues
related to gender that he exper enced n h s
ne ghborhood.
He has shown h s projects n galler es and museums
worldw de. He publ sh h s ﬁrst photo-book “Blackout“
n 2017. He worked w th Josef Koudelka for h s
photograph c project “Ru ns” more than ten years and
ﬁlm h m.
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Otogarlar; her kes mden nsanın yolculuk ett ğ , otobüs
ﬁrmalarının bağırış çağırış yolcu çağırdığı, esnaﬂarın
gel p geçen yolculara p şman ye satmak ç n
çabaladığı, yer yer gürültülü yer yer sess zl ğe
gömülen b r yaşam alanıdır... Tüm bunların dışında
Adana otogarı da kend ç nde b r dünya
oluşturmuştur. Hat ce karakter bu hengamen n ç nde
esnaﬂarın arasına sıkışmış̧ köşe başı b r tuvaletç d r.
50 yaşlarındak Hat ce karakter , köşe başındak
tuvalet n kapısında tabures ve masası le bütünleşm ş
ve bu alanı ev g b sah plenm şt r.

KÖŞE BAŞI BEKLERİM

I WAIT AROUND THE CORNER
2022 / 57’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Nesl han Kültür
Senaryo/Screenplay: Nesl han Kültür
Görüntü Yönetmen /C nematography: Emre
Keleşoğlu, Batukan Ceryan
Sanat Yönetmen / Art d rector: Samet
Yıldırım
Kurgu / Ed t ng: Şam l Kafkas
Yapımcı / Producer: Nesl han Kültür

Bus stat ons; It s a l v ng space where people from all
walks of l fe travel, bus compan es call for
passengers, shopkeepers try to sell candy to passersby, where t s no sy from t me to t me and s lenced at
places... Apart from all these, Adana bus stat on has
created a world n tself.
The character of Hat ce s a corner to leter stuck
among the shopkeepers n th s turmo l. Hat ce
character, who s 50 years old, s ntegrated w th her
stool and table at the door of the corner to let and she
owns th s space as her home.

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
1983 Adana doğumlu. 2001-2006 yılları arasında
Almanya’nın Stuttgart şehr nde, Radyo, S nema TV
eğ t m aldı. TRT Belgesel Kanalına 13 bölümden
oluşan, haftalık TV belgesel çekt . B r 2009, d ğer
2011 yılında çekt ğ k kısa ﬁlm b rçok ulusal ve
uluslar arası fest valde göster me g rmeye hak
kazanmıştır. 2014 Yılında T.C Tur zm ve Kültür
Bakanlığı desteğ le çekt ğ ‘B r Gün Ben de
Öleceğ m’ s ml belgesel ﬁlm n ulusal ve uluslararası
b r çok fest valde göster me g rm ş ve ödül almıştır. .
Nesl han Kültür was born n Adana n 1983. Between
2001 and 2006, she stud ed Med en W ssen Schaft
(Rad o C nema TV) n Stuttgart, Germany. She ﬁlmed
a weekly TV documentary cons st ng of 13 ep sodes
for the TRT documentary channel. Her two
subsequent short ﬁlms one ﬁlmed n 2009 and the
other n 2011 were ent tled to be screened n many
nat onal and nternat onal fest vals. Her documentary
named ‘’One Day I W ll D e Too’’ wh ch she ﬁlmed w th
the support of the M n stry of Tour sm and Culture n
2014 was screened n many nat onal and nternat onal
fest vals rec eved an award.

111

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
National Documentary Film Competition

MAFFY’S JAZZ

MAFFY’S JAZZ

Yönetmen / D rector

2022 / 56’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Den z Yüksel Abalıoğlu
Senaryo/Screenplay: Den z Yüksel
Abalıoğlu
Müz k / Mus c: Maﬀy (Muaﬀak) Falay
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Den z Yüksel Abalıoğlu
Kurgu / Ed t ng: Eytan İpeker
Yapımcı / Producer: Den z Yüksel Abalıoğlu
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Özet / Summary
Şubat 2022'de 92 yaşında hayata gözler n yuman
Türk caz trompetç s Maﬀy Falay, müz ğe olan
tutkusunun ardından erken yaşta İsveç'e yerleşm şt .
60'larda Avrupa'da popüler b r caz trompetç s oldu.
D zzy G llesp e, Thelon ous Monk g b caz
efsaneler n n gözdes yd ve Qu ncy Jones, Kenny
Clarke, Francy Boland g b s mlerle aynı sahney
paylaştı.
Maﬀy'ye Stockholm banl yöler ndek tek odalı ev nde,
farklı zaman d l mler nde eşl k ederek; artık müz ğ n
cra edecek gücünün kalmadığı ve kültürünün yok
olduğu bu dönemde, kend s n 65 yıl yaşadığı İsveç’de
yabancı h ssetmes ne ve varlığını yen den
tanımlamaya çalışmasına tanık oluyoruz.
Maﬀy Falay, who passed away n February 2022 at an
age of 92, has left h s homeland for Sweden at an
early age, follow ng h s pass on for mus c.
In the 60’s Maﬀy became a popular trumpet player n
Europe. He was coveted by such jazz legends as
D zzy G llesp e, Thelon ous Monk and he shared the
stage w th Qu ncy Jones, Kenny Clarke, Francy
Boland.
In d ﬀerent t me frames we accompany Maﬀy n h s
one-room apartment n the suburbs of Stockholm,
w tness h s al enat on as he seek to redeﬁne h s
ex stence dur ng a t me when h s generat on and
mus c fade away.

Yönetmen / D rector
Marmara Ün vers tes Güzel Sanatlar Fakültes
S nema bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan
sonra mesleğ mde lerlemey p, bunun yer ne otomot v
sektöründe olan a le ş rketler m zde reklam ve
pazarlama görev n yürüttüm. Bu yıllarda fotoğraﬂa
uğraştım ve k fotoğraf serg m oldu. Daha sonra 2016
yılında İstanbul B lg Ün vers tes , S nema Tv
bölümünden ve M lano’da bulunan Accadem a Belle
Art d Brera’dan yüksek l sans dereces aldım.
I have born n İzm r. I have graduated from Marmara
Un vers ty, Faculty of F ne Arts, C nema department.
After graduat on, I d dn't follow my profess on, nstead
I worked n our fam ly bus ness as advert s ng
manager.
In 2016 I obta ned master degree from c nema
department of İstanbul B lg Un vers ty and Accadem a
Belle Art d Brera n M lan.
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Metastat k Meme Kanser (MMK) teşh s almasıyla
hayatı altüst olan Canan, hayatta yapmadığı her
şeyden p şmanlık duyar ve kalan yaşamında bütün
sted kler n yapmaya karar ver r. Yakaladığı hayat
sev nc ardından “ y k kanser olmuşum” d yerek
Türk ye’n n lk MMK derneğ n kuran Canan,
olağandışı b r şek lde hastalıkla 11. yılına g rer.

Her l fe turn ng ups de down w th her d agnos s w th
metastat c breast cancer, Canan regrets everyth ng
she m ssed n her l fe and dec des to do whatever
afterwards. Follow ng the joy of l fe she reaches, she
thanks to her cancer and establ shes Turkey’s ﬁrst
MBC Assoc at on wh le she extraord nar ly enters her
11th year w th the d sease.

METAMAZON
METAMAZON

Yönetmen / D rector

2022 / 43’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Can Ad loğlu
Senaryo/Screenplay: Can Ad loğlu
Görüntü Yönetmen /C nematography: Can
Ad loğlu
Kurgu / Ed t ng: Şah n Yıldız
Yapımcı / Producer: Can Ad loğlu
Yapım / Product on: Arkasıra F lm A.Ş.

Yönetmen / D rector
1980 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Tekn k
Ün vers tes ’nden İnşaat Mühend s olarak mezun
olmasının ardından, Kal forn ya Ün vers tes ,
Berkeley’de Mühend sl k ve Proje Yönet m Yüksek
L sansı yaptı. Ün vers te yıllarından t baren
fotoğrafçılıkla lg lend . Farklı fotoğraf topluluklarında
bulundu. B r süre Zon S tem fotoğraﬂarı çekt .
AFSAD’da ve Ka Atölye’de karma serg ler ve
k taplarda yer aldı.
S nematek Derneğ ’nde aldığı eğ t mlerden sonra
belgesel ﬁlmle uğraşmaya başladı. Kamera, ışık, ses,
kurgu dah l olmak üzere her alanda çalıştı. Türk ye’de
ve yurtdışında çekt ğ belgeseller, farklı ülkelerde
göster ld . Oyunculuk ve yazarlık eğ t mler aldı.
Born n Ankara n 1980, he stud ed c v l eng neer ng at
Istanbul Techn cal Un vers ty and h s masters n
Eng neer ng and Project Management at the
Un vers ty of Cal forn a, Berkeley.
He pract ced photography s nce h s years at the
un vers ty, and jo ned d ﬀerent photography groups.
He worked w th Zone System Photography for a
per od. He part c pated n m x exh b t on and books at
AFSAD and Ka Atolye.
After the tra n ngs he rece ved at the S nematek
Assoc at on n Ankara, he started mak ng
documentar es. He worked at all d ﬀerent areas of
ﬁlm ng, nclud ng camera, sound, l ght, ed t ng. H s
documentar es were presented n Turkey and abroad.
He stud ed act ng and wr t ng.
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Türk ye'den altı kadın s nemacı ve Arslanköylü kadın
t yatro grubunun ç çe geçm ş h kayeler aracılığıyla
kadınların yaratıcılığına, hayaller ne ve hayatın
beklenmed k yüzleşmeler ne sam m b r yolculuk
belgesel . Arslanköylü kadın t yatro topluluğu ve
Türk ye'den altı kadın yönetmen n ﬁlmograﬁler , yapım
b ç mler ve yaşamları arasındak bağların peş ne
düşen Dream Workers’ın yönetmen , kend n kend
ﬁlm n yapma serüven n n ortasında bulur.
Dream Workers s a feature length documentary ﬁlm
about women ﬁlmmakers from Turk ye.
Pursu ng the connect ons between a v llage women’s
theatre group, s x women d rectors
from Turkey, the r ﬁlmograph es, the r modes of
product on and the r l ves, the d rector of
Dream Workers ﬁnds herself n the m ddle of the
adventure of mak ng her own ﬁlm.
SENİN YILLARDIR GERÇEKLEŞTİRMEYİ BEKLEDİĞİN BİR DÜŞ VAR
DREAM WORKERS

Yönetmen / D rector

2022 / 89’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Pınar Font n
Senaryo/Screenplay: Pınar Font n
Müz k / Mus c: Sad Işılay(Müz kotek) ,
C han Aşkın (Kalan Müz k)
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Nalan Abbasoğlu
Kurgu / Ed t ng: Pınar Font n
Yapımcı / Producer: Pınar Font n
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Yönetmen / D rector
Pınar Font n 2016'dan ber Türk ye'de kadın
s nemasına odaklanan b r üçleme üzer nde çalışır. Bu
üçlemen n lk ﬁlm F lm n Adı Ne?, 1990'lar
Türk ye’s nde ﬁlmler n çev rm ş olan 68 kuşağın kadın
s nemacıları mercek altına alır. F lm, Antalya F lm
Forum 2021'den büyük ödül almıştır. Dream Workers
bu üçlemen n k nc ﬁlm d r.
Font n , s nema alanında yüksek l sansını 2017’de
tamamlamasının ardından doktora çalışmalarına
V ctor an College of the Arts (VCA) ve Melbourne
Ün vers tes Sanat Fakültes ’nde başlar. Akadem k
çalışmaları Yakın Doğu S neması ve Fem n st F lm
Çalışmaları üzer nde odaklanmaktadır.
Pınar Font n s an award-w nn ng, Istanbul-based
ﬁlmmaker. S nce 2016, Font n has been
work ng on a tr logy focus ng on women’s c nema n
Turkey. The ﬁrst ﬁlm of th s tr logy, What’s
the Name of the F lm? s on the 68 generat on of
women ﬁlmmakers who made the r ﬁlms n
1990s Turkey. It rece ved
the grand award from Antalya F lm Forum 2021 and
pre-selected at IDFA Forum 2021. Dream Workers s
the second ﬁlm of th s tr logy.
Font n has completed an MA n ﬁlm theory, and she s
currently work ng on her PhD at the
V ctor an College of the Arts (VCA) & Faculty of Arts at
the Un vers ty of Melbourne. As an
academ c, she works at the ntersect on of NearEastern C nema and Fem n st F lm Stud es.
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ÖN JURİ ÜYELERİ Pre-Selection Jury

Doç. Dr. Hakan
ERKILIÇ
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

ÖN JURİ ÜYELERİ
Pre-Select on Jury

L sans eğ t m n 1994 yılında Anadolu
Ün vers tes S nema ve Telev zyon
Bölümü'nde tamamladı. Yüksek l sansını 1997
yılında Anadolu Ün vers tes 'nden aldı.
Sanattak yeterl l ğ n 2003 yılında M mar
S nan Ün vers tes S nema-TV alanında
gerçekleşt rd . 2004 yılından bu yana Mers n
Ün vers tes 'nde görev yapmaktadır. Çalışma
alanı Türk s neması, s nema ve deoloj s ,
s nemanın üret m tarzı/ekonom k yapısı, d j tal
s nema-VR ve belgeseld r. Bu konularda
çeş tl derg ve k taplarda makale ve b ld r ler
bulunmaktadır. Halen “Türk ye'de F lm
Fest valler : Yapısı, Ekonom s ,
Organ zasyonu ve İzley c Proﬁl (Antalya,
Adana, İstanbul ve Ankara F lm Fest valler )”
başlıklı TÜBİTAK 1001 projes üzer nde
çalışmaktadır.

He completed h s undergraduate study n
Anadolu Un vers ty F lm and TV Department n
1994. He got h s master’s degree from
Anadolu Un vers ty n 1997. He performed h s
competence n art n M mar S nan Un vers ty
F lm-TV ﬁeld n 2003. He became an ass stant
professor n 2004 and assoc ate professor n
2018. He has been work ng n Mers n
Un vers ty s nce 2004. H s ﬁeld of study
nvolves Turk sh c nema, c nema and deology,
mode of product on/econom c structure of
c nema, d g tal c nema-VR and documentary.
He has art cles and papers about these
subjects n var ous journals and books. He s
the General D rector of Atıf Yılmaz Short F lm
Fest val (Mers n/Turkey). He conducted a
project t tled “COVID-19 Pandem c and Cr ses
of Turk sh F lm Industry” wh ch s founded by
TUBITAK (The Sc ent fıc and Technolog cal
Research Counc l of Turkey). He s currently
work ng on a project t tled “F lm Fest vals n
Turkey: Structure, Economy, Organ zat on and
Aud ence Proﬁle (Case Study of the F lm
Fest vals of Antalya, Adana, Istanbul, and
Ankara)” wh ch s founded by TUBITAK.
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Dr. Emre Ahmet
SEÇMEN
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
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ÖN JURİ ÜYELERİ
Pre-Select on Jury

1986 yılında Çorlu’da doğan Emre Ahmet
SEÇMEN, 2004 yılında İstanbul Ün vers tes
İlet ş m Fakültes Radyo Telev zyon ve
S nema bölümüne g rm ş ve 2008’de mezun
olmuştur. 2014’te İstanbul Kültür Ün vers tes
Sosyal B l mler Enst tüsü İlet ş m Tasarımı
Anab l m Dalı’ndak yüksek l sans eğ t m n
“S nemada Süper Kahramanlık İmges ve
Ind ana Jones F lmler Örneğ ” başlıklı tez le
tamamlamıştır. 2020 yılında İstanbul
Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Radyo
Telev zyon ve S nema Doktora programından
mezun olmuştur. 2006-2014 yılları arasında
b rçok projede yönetmen, kurgucu, görüntü
yönetmen ve set fotoğrafçısı olarak görev
yapmıştır. 2007 yılında kend projes olan orta
metraj belgesel olan “Yunda”nın, gala önces
ön göster m New York’ta yapılmış,
sonrasında İstanbul Fransız Kültür
Merkez ’nde galası yapılarak sırasıyla
Uluslararası İzm r Kısa F lm Fest val , D g türk
İZ TV mecralarında göster lm şt r. Kend s ne
a t 2 belgesel, 4 kısa ﬁlm, 1 konser DVD, 8
kurumsal tanıtım ﬁlm ve 2 k ş sel fotoğraf
serg s bulunmaktadır. Kend yönett ğ projeler
dışında farklı görevlerle yer aldığı ﬁlm ve
fotoğraf çalışmaları Türk ye’de ve yurtdışında
b rçok organ zasyonda yarışma ve göster m
kategor ler nde yer almıştır. 2020 yılı t bar yle
akadem k görev ne Beykoz Ün vers tes Sanat
ve Tasarım Fakültes Radyo, Telev zyon ve
S nema bölümünde Dr. Öğr. Üyes olarak
devam etmekte ve belgesel & kurmaca ﬁlmler
üretmekted r.
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Emre Ahmet SEÇMEN was born n Çorlu n
1986. He stud ed at the Rad o, Telev s on and
F lm Department of Istanbul Un vers ty
Faculty of Commun cat on n 2004 and
graduated n 2008. In 2014, he completed h s
master’s degree on Commun cat on Des gn at
Istanbul Kültür Un vers ty Soc al Sc ences
Inst tute w th h s thes s ‘The Image of a Super
Hero n C nema and Ind ana Jones F lms’. In
2020 he got h s doctorate n Rad o, Telev s on
and F lm department at Istanbul Un vers ty
Soc al Sc ences Inst tute. Between 2006-2014
he worked as a d rector, ed tor,
c nematographer and set photographer n
many projects. In 2007, the prem ere of
“Yunda”- h s med um-length documentarytook place n New York. Then the gala
happened n Istanbul French Cultural Center
and subsequently was shown at the
Internat onal Izm r Short F lm Fest val and
D g turk IZ TV. He’s shot 2 documentar es, 4
short ﬁlms, 1 concert DVD, 8 corporate tra lers
and has 2 solo photography exh b t ons. Apart
from the projects he’s managed he‘s also
been a part of ﬁlm and photography projects
that have been shown and n compet t on n
many nat onal and nternat onal organ zat ons.
S nce 2020 he’s been cont nu ng h s academ c
career as a doctorate student at Beykoz
Un vers ty Arts and Des gn Faculty, Rad o,
Telev s on and F lm Department, produc ng
documentar es and ﬁct on ﬁlms.
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Edv nas
PUKSTA
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JÜRİ ÜYELERİ
Jury Members

Programcı, ﬁlm avcısı ve seç c s , ﬁlm
endüstr s nde uzman, danışman ve jür üyes ,
Avrupa F lm Akadem s üyes ve her da m
meraklı b r s neﬁl. 2018’den ber Tal nn’dek
BLACK NIGHTS F lm Fest val ç n gen ş b r
seçk den ﬁlmler zl yor, ﬁlmler keşfed yor ve
MEETING POINT VILNIUS organ zasyonuna
yaklaşan projeler hakkında tavs yelerde
bulunuyor.
Edv nas, 2018 yazına kadar –15 sene
boyunca- V ln us Uluslararası F lm
Fest val’ n n programını yaptı ve fest valde
çalıştı. Sonrasında, peşpeşe 3 yıl, Avrupa
F lm Ödüller Seç c Kuruluna Bağımsız
Uzman olarak katılması ç n davet ed ld . F rst
Cut Lab, henüz tamamlanmamış ﬁlmlerle lg l
ﬁk rler n paylaşması ç n Endüstr Uzmanı
görev n üç davet yeyle- Hels nk (2019),
Karlovy Vary (2021) ve Tr este (2022)- ona
emanet ett .
Daha önce Edv nas Cannes (CICAE
QUINZAINE DES REALISATEURS Jür s ),
Berl n (CICAE FORUM Bölümü Jür s ), Busan
& Varşova , Wroclaw , Cluj-Napoca , Lodz ,
Bükreş, Kalküta, Tall nn, M nsk, Malatya,
P lsen, Arras and Varna fest valler nde kısa ve
uzun metraj ﬁlm jür l ğ yaptı. Edv nas, sırf
2022’de Tr este (Uluslararası Yarışma), Pune
(Uluslararası ve Marath Yarışmaları),
Ed psos Ev a Island (Yürürlükte ve
Gel şmekte olan Projeler Ev a F lm Projes ),
Mest a (Gel şmekte olan projeler Svanet
Uluslararası F lm Fest val ) fest valler ne jür
görev ç n davet ed ld .

A programmer, ﬁlm hunter & selector, ndustry
expert, consultant & juror, member of the
European F lm Academy, and always cur ous
c neph le. Currently he watches and scouts
w de var ety of ﬁlms for BLACK NIGHTS F lm
Fest val n Tall nn (from 2018) & adv ses
ndustry event MEETING POINT VILNIUS on
upcom ng projects.
Edv nas programmed and worked for the
V ln us Internat onal F lm Fest val for 15 years
unt l summer of 2018. Then he was nv ted as
Independent Expert to jo n for 3 consecut ve
years n the Select on Comm ttee of the
European F lm Awards. F rst Cut Lab trusted
h m w th three nv tat ons as Industry Expert to
share op n ons on st ll unﬁn shed ﬁlms from
Hels nk (2019), Karlovy Vary (2021) and
Tr este (2022).
Prev ously Edv nas judged short and feature
ﬁlms as a Jury member n Cannes (CICAE
Jury for QUINZAINE DES REALISATEURS),
Berl n (CICAE Jury for sect on FORUM),
Busan & Warsaw , Wroclaw , Cluj-Napoca ,
Lodz , Bucharest, Calcutta, Tall nn, M nsk,
Malatya, P lsen, Arras and Varna (Bulgar an
Nat onal F lms Compet t on at the GOLDEN
ROSE FF). Only dur ng 2022 Edv nas was
nv ted for Jury m ss ons n Tr este
(Internat onal Compet t on), Pune
(Internat onal and Marath Compet t ons),
Ed psos on Ev a Island (Works- n-Progress &
Development at Ev a F lm Project), Mest a
(Projects n Development at Svanet
Internat onal F lm Fest val).
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Doç. Dr. Sırrı Serhat
SERTER
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ
Jury Members

Doç. Dr. S. Serhat Serter, Anadolu
Ün vers tes İlet ş m B l mler Fakültes
S nema-Telev zyon bölümden 1996 yılında
mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek
l sans ve doktorasını tamamlamıştır. Mezun
olduğu fakültede meslek hayatına devam
eden Serter, 1998’den ber Esk şeh r
Uluslararası F lm Fest val yönetmenl ğ n de
sürdürmekted r. İng l zce ve Türkçe makaleler
bulunan Serter’ n, Türk S neması ve Star
Wars ﬁlmler hakkında ed törlüğünü yaptığı k
k tabı vardır. Star Wars s neması hakkındak
k tabının gözden geç r lm ş vers yonu, 2021
yılında İng ltere’de yen den yayımlanmıştır.
D s pl nler arası ş b rl ğ ne önem veren Serter,
kend b l m dalını tems len dezavantajlı
gruplara yarayış sağlayacak şek lde projeler
ve belgesel ﬁlmler yapmıştır.
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Assoc ate Professor S. Serhat Serter
completed h s major n F lm and Telev s on at
Anadolu Un vers ty, Faculty of Commun cat on
Sc ences n 1996 and then d d h s master’s
and doctorate at the same department and
un vers ty. He cont nues h s career n the
same faculty and has been the d rector of
Esk şeh r Internat onal F lm Fest val s nce
1998. He’s publ shed art cles n Engl sh and
Turk sh and has two books he’s ed ted on
Turk sh C nema and Star Wars ﬁlms. A
rev ewed vers on of h s book on Star Wars
ﬁlms has been republ shed n the Un ted
K ngdom n 2021. Mr. Serter who values
nterd sc pl nary collaborat on has produced
projects and documentar es that help
d sadvantaged groups.
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N lper
ŞAHİNKAYA
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
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JÜRİ ÜYELERİ
Jury Members

N lper Şah nkaya, 23 Şubat 1988'de
Senegal'de dünyaya gelm şt r. Ilkokul eğ t m n
Par s'te, ortaokul eğ t m n Bern'de almıştır.
2006'da "Charles de Gaulle" Fransız L ses ’n
b t ren N lper Şah nkaya, 2010 yılında B lkent
Ün vers tes Müz k ve Sahne Sanatları
Fakültes T yatro bölümünden mezun
olmuştur.
2010 yılında mezun olan N lper Şah nkaya,
aynı yıl İstanbul'a taşınarak, "Öyle B r Geçer
Zaman K " adlı d z de Mesude rolüyle
profesyonel kar yer ne başlamıştır.
2011 yılında, Celal Kadr Kınoğlu'nun
yönett ğ "Yaklaştıkça" oyunuyla t yatro
kar yer ne g r ş yapan N lper Şah nkaya, daha
sonra “K m Korkar Ha n Kurttan” adlı t yatro
oyununda Zerr n Tek ndor, Tardu Flordun,
Şükrü Özyıldız le b rl kte rol almıştır.
"K raz Mevs m ", "Karakom k F lmler", "Bu
Şeh r Arkandan Gelecek", "Yasak Elma",
"Aynen Aynen" g b b rçok projeyle ekranda
yer alan N lper Şah nkaya, 2018 yılında
başlayan t yatro oyunu "Kalp" le, Sadr Alışık
"En İy Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü
kazanmıştır.
N lper Şah nkaya son olarak Cem Yılmaz'ın
“Erşan Kuner ” d z s nde “Seyyal” karakter ne
hayat verd .
2021'de başlayan "Doğal Afet" s ml tek
k ş l k t yatro oyunu devam etmekted r.
Fransızca, İng l zce, Almanca, İtalyanca
b lmekted r.

Nilperi Şahinkaya was born in Senegal on
February 23, 1988. She went to primary
school in Paris and junior high school in Bern.
In 2006 Nilperi Şahinkaya graduated from
Charles De Gaulle French high school and in
2010 she graduated from Bilkent University
Faculty of Music and Performing Arts, Theatre
department.
She moved to Istanbul in 2010 and started
her professional career by playing Mesude in
the tv series “Öyle bir Geçer Zaman ki”.
In 2011 she started theatre with the play
“Yaklaştıkça” directed by Celal Kadri Kınoğlu.
Then she starred in the play “Kim Korkar Hain
Kurttan” with Zerrin Tekindor, Tardu Flordun
and Şükrü Özyıldız. She starred in many
shows like “Kiraz Mevsimi”, “Karakomik
Filmler”, “Bu Şehir Arkandan Gelecek”, “Yasak
Elma” and “Aynen Aynen” and she received
the Sadri Alışık Best Supporting Actress
Award with the play “Kalp” that started in
2018.
Nilperi Şahinkaya was last in Cem Yılmaz's
ﬁlm “Erşan Kuneri” playing the “Seyyal”
character.
The solo play “Doğal Afet” that she started in
2021 still continues.
She speaks French, English, German and
Italian.
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Özet / Summary
Küçük, as ve baştan aşağıya kapalı b r kız olan Ayşe
(10), ve ablası (11) Rojava’da (Sur ye) b r arka
bahçede kapalı b r kadın tarafından d n test ne maruz
kalırlar. Fakat natçı Ayşe k ml k sorunu ve sırlarla
boğuşmaktadır ve olay karşısında b r tavır alır.
AYSHA (10) a small, rebell ous g rl wear ng a full-body
ve l, and her SISTER(11) are put to a rel g ous test n
a backyard n Rojava (Syr a) by a covered WOMAN.
However, the stronghead Aysha s struggl ng w th
dent ty and secrets, and takes a stand.

AYSHA
AYSHA

2021 / Kurmaca F ct on / 12‘ 53’’ HD /
Renkl Color / Almanya Germany
Yönetmen / D rector: Ceng z Akaygün
Kurgu / Ed t ng: Ana Rocha Fernandes
Müz k / Mus c: Conrad Oleak
Yapım / Product on: Ceng z Akaygün

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Tesb h 2021 – Kısa F lm Short F lm
The Mandar n Tree 2018 – Kısa F lm Short
F lm
Der Barb er 2016 – Kısa F lm Short F lm
Free Monkeys 2014 – Kısa F lm Short F lm

Yönetmen / D rector
Ceng z Akaygün 1979’da Stuttgart’ta doğdu. B r Kürt
olarak Türk ye'de büyüdü ve yed yaşında Stuttgart’a
döndü. L seden mezun olduktan sonra Du sburg’de
let ş m ve medya b l mler okudu. 2014’den ber ,
Akaygün'ün yaptığı şler sosyal anlamda öneml
temalara odaklandı. Kısa ﬁlmler sayısız ödül kazandı.
2020’de Almanya’da k kez İnsan Hakları F lm
Ödül’üne aday göster ld . Son kısa ﬁlm “Ayşe” le
2021 Hof Uluslararası F lm Fest val’ nde Kısa F lm
Ödülü'nü kazandı. Bunu başka ulusal ve uluslararası
adaylıklar ve ödüller zled . Hâl hazırda “Ayşe” ﬁlm ,
Alman Kısa F lm Ödülü ç n ön elemede.
Ceng z Akaygün was born n Stuttgart n 1979. He
grew up as a Kurd n Turkey and returned to Stuttgart
at the age of seven. After graduat ng from h gh school,
he stud ed commun cat on and med a sc ences n
Du sburg. S nce 2014, Akaygün's works have focused
on soc ally cr t cal themes. He has rece ved numerous
awards for h s short ﬁlms. In 2020, he was nom nated
tw ce for the Human R ghts F lm Award n Germany.
For h s last short ﬁlm >> Aysha<< he rece ved at the
Hof Internat onal F lm Fest val, the Short F lm Award,
2021. Whereupon further nat onal and nternat onal
nom nat ons and awards followed. Currently Aysha s
n the pre-select on for the German Short F lm Award.
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Dokunmanın gücüyle, dev b r kadın ve küçücük b r
adamın beklenmed k b r dönüşüm yaşamalarının
Afro-Gerçeküstü h kâyes .
An Afro-Surreal st story about a g ant woman and a
t ny man who through the power of touch, exper ence
an unexpected transformat on.

BÜYÜK DOKUNUŞ
BIG TOUCH

2021 / Kurmaca F ct on / 03‘ 19’’ HD /
Renkl Color / ABD USA
Yönetmen / D rector: Chr stopher Tenz s
Kurgu / Ed t ng: Chr stopher Tenz s
Müz k / Mus c: Song of the B rds - Sheku
Kanneh-Mason
Yapım / Product on: Gabr elle Cordero

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
Chr stopher Tenz s Londra F lm Okulu ve Amer kan
F lm Enst tüsü'nde okuduktan sonra Amer kan S nema
Ed törler stajı ç n ﬁnal st oldu. İlk ﬁlm “A Man and H s
Pants” lk göster m n SXSW’de yaptı ve NW F lm &
V deo Fest val’ nde Sey rc Ödülünü kazandı. Tenz s’ n
“BIG TOUCH” ﬁlm , otuz ülkede 150’den fazla fest val
tarafından seç ld ve on ödül kazandı. Şu anda Sony
P ctures ş rket nde çalışıyor.
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Chr stopher Tenz s attended the London F lm School
and the Amer can F lm Inst tute, after wh ch he was a
ﬁnal st for the Amer can C nema Ed tors nternsh p.
H s ﬁrst ﬁlm, A Man and H s Pants, prem ered at
SXSW and won the Aud ence Award at the NW F lm &
V deo Fest val. H s ﬁlm, BIG TOUCH, has been
selected by over 150 fest vals n th rty countr es,
w nn ng ten awards. He s currently employed by Sony
P ctures.
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S lahlı b r adam, gece peş ne düştüğü genç oğlanın
a les n n ev ne g rmek zorunda kalınca çocuğun
annes n n yaş günü olduğunu öğren r. Gece sona
ererken artık h çb r aynı nsanlar değ ld r.
An armed thug chases down a young man and they
end up enter ng the k d's fam ly home where he ﬁnds
out that t's the mother's b rthday. At the end of the
d nner, ne ther one of them s the same person they
were n the beg nn ng of the n ght.

YAŞ GÜNÜ
BIRTHDAY

2021 / Kurmaca F ct on / 17‘ 10’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Al Özgür Baltaoğlu
Kurgu / Ed t ng: Taner Sarf
Müz k / Mus c: Oğuz Kaplangı
Yapım / Product on: Al Özgür Baltaoğlu,
Erman Karah sarlı

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
Al Özgür Baltaoğlu 2000’ler n başında b r süre reklam
yazarlığı yaptıktan sonra 2008’de reklam ﬁlmler
yönetmeye başladı. Şu anda, lk uzun metraj ﬁlm
Hezeyan’ın ﬁnansman aşamasında. 2014’te Los
Angeles’te bulunan Jud th Weston Oyuncu Yönet m
ve Oyunculuk Atölyes ’ne katıldı. 2017’de İKS
Köprüde Buluşmalar, Proje Destek Platformu’ndan,
MFI Senaryo Atölyes ödülü kazanan h kayes n n adı
‘Hezeyan’ olarak değ şt ve senaryosunu 2021’de
Angel M rou le b rl kte yazarak tamamladı.
Al Özgür Baltaoğlu began mak ng short ﬁlms n 2000
after work ng as copywr ter for a short per od of t me n
Istanbul. He began d rect ng commerc als n 2008. In
2014 he attended Jud th Weston’s D rect ng Actors
Workshop n Los Angeles, Cal forn a. In 2017 h s
debut feature ﬁlm Fol e was awarded w th
Med terranean F lm Inst tute’s Scr pt Workshop
Scholarsh p by one of the most prom nent coproduct on platforms of the reg on, IKSV Meet ngs on
the Br dge Istanbul.
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45 yaşındak b r Afganlı olan Faruk’un babası, kend
toprakları olan Afgan stan’a gömülmey vas yet eder.
Faruk babasının naaşını Tal ban şgal ndek
anavatanına ulaştırmak ç n yoldan çıkıp dağları
aşmak zorunda kalır.
Farough, 45 years old, an Afghan man wants to fulﬁll
h s father’s w ll by burr ng h s corpse n Afghan stan.
However, due to the Tal ban’s nvas on, he was forced
to carry the deceased father‘s corpse from out of the
way and mounta ns to h s motherland.

YENİDEN DANS ET
DANCE AGAIN

2022 / Kurmaca F ct on / 13‘ 30’’ HD /
Renkl Color / İran Iran
Yönetmen / D rector: Mohsen Nabav
Kurgu / Ed t ng: Shahab Najaﬁ
Müz k / Mus c: Erfan Farsh zadeh
Yapım / Product on: Azadeh Akbar an
F lmler / F lmography
These Days 2005
Aquar um 2008
The Last Sounds of Earth 2010
Be ng Butterﬂy 2014
Save Me! (Am dst the Trees) 2016
Jump ng 2021

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
Mohsen Nabav İranlı b r yönetmen, senar st ve
oyuncudur. Çalışmalarına İran Genç S nema Derneğ
(IYCS) ç n "Bu Günler" adlı kısa ﬁlm çekerek başlar.
Ayrıca 'Ban ﬁlm' ve 'Shortﬁlmnews' g b çeş tl s nema
gazeteler ve derg ler ç n yazı yazmıştır. Kısa ﬁlm
dalında ulusal ve uluslararası ﬁlm fest valler nden
sayısız ödülün sah b d r.
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Mohsen Nabav s an Iran an D rector, Scr ptwr ter and
Actor. He started h s work by mak ng short narrat ve
ﬁlm ent tled "These Days" for Iran an Young C nema
Soc ety (IYCS). He has also wr tten for several mov e
newspapers and magaz nes l ke 'Ban ﬁlm' and
'Shortﬁlmnews'. He has won numerous awards from
nat onal and nternat onal ﬁlm fest vals for short ﬁlm.
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İlk konser ne hazırlanan Az z hayal n n gerçeğe
dönüşmes ne sadece b r saat uzaktadır. Fakat bu
yolculuktak engeller Az z' g tar teller n ş md ye
kadark en güçlü s lah olarak kullanmaya ter.
Az z s prepar ng for h s very ﬁrst concert. Only one
hour separates h m, for h s dream becom ng a real ty.
But, g ven the obstacles along h s journey, encourage
Az z to use the gu tar str ngs as the most powerful
weapon ever.

KAOSTA DANS
DANCE IN THIS CHAOS

2021 / Kurmaca F ct on / 16‘ 22’’ HD /
S yah&Beyaz Black&Wh te / Makedonya
Macedon a
Yönetmen/D rector: Murat Zherka
Kurgu / Ed t ng: Tanju Suleyman
Müz k / Mus c: Alb n Sopa
Yapım / Product on: Murat Zherka

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
M racle and Struggle 2017 – Kısa Belgesel
Short Documentary
Ankth 2017 – Kısa F lm Short F lm
The Art st’s Lunacy 2018 – Kısa F lm Short
F lm
In November 2018 – Kısa F lm Short F lm
65 Roses 2019 – Kısa Belgesel Short
Documentary
Eggstasy 2020 – Kısa F lm Short F lm

Yönetmen / D rector
Murat Zherka, Kuzey Makedonya'nın Üsküp kent nden
b r ﬁlm yönetmen , senar st ve yapımcıdır. "65 Roses"
(2019) adlı kısa belgesel , "In November" (2019),
"Eggstasy" (2020) ve "Dance n the Chaos" (2021)
adlı kısa ﬁlmler yazıp yönetm şt r. Genç b r sanatçı
olarak, projeler b rçok ABD ve Avrupa ﬁlm fest val nde
göster lm ş, ödüller kazanmıştır. Böylece uluslararası
tanınırlık kazanan Zherka'nın çalışmaları esas olarak
sosyal konuları ele alır.
Murat Zherka s a ﬁlm d rector, screenwr ter and
producer from Skopje, North Macedon a. He wrote
and d rected the short documentary "65 Roses"
(2019), short ﬁlms "In November" (2019), "Eggstasy"
(2020) and "Dance n the Chaos" (2021). As a young
art st, h s projects were already shown and ga ned
nternat onal recogn t on and awards n many US and
European ﬁlm fest vals. Zherka's work focuses ma nly
on soc al ssues.
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Gökş n esk b r m ll boksördür. Kardeş Dorukhan se
altı aylık bebeğ olan b r avukattır. B r gün, tek başına
yaşayan babaları Kudret oturduğu ev satışa çıkarır.
Bu satıştan gelen parayla da yazlık tat l beldeler nden
b r ndek huzur ev ne yerleşecekt r. Ancak paraya
ht yaçları olan k kardeş, ev satışından pay
stemekted rler. Satıştan pay almak ç n gece boyunca
babalarını arayan k kardeş n, öncel kle aralarındak
güvens zl kle yüzleşmeler gerekmekted r.
Goks n s a ret red nat onal boxer. H s brother
Dorukhan s a lawyer who has a 6-month-old baby.
One day the r father Kudret dec des to sell h s home
he l ves n and w th h s earn ngs from the ﬂat he plans
to move nto a care home n a coastal town. But the
brothers, who need money, also want to get a share
from the sale. The s bl ngs, though, have to face the r
own demons and trust ssues throughout the n ght
wh le they are look ng for the r father.
GECE BABAMIZI ARARKEN
IN SEARCH OF DAD ONE NIGHT

2022 / Kurmaca F ct on / 19‘ 55’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Alkım Özmen
Kurgu / Ed t ng: Buğra Dedeoğlu
Müz k / Mus c: Mer ç Erseçgen
Yapım / Product on: Alkım Özmen

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Master Hands 2021 – Belgesel
Documentary
Story of a Job Interv ew 2017 – Kısa F lm
Short F lm
Preference Sheet 2014 – Kısa F lm Short
F lm
Lucky Park of Kustepe 2005 – Belgesel
Documentary
The Fun of Rak 2005 – Belgesel
Documentary
Break ng The Rules 2004 – Kısa F lm Short
F lm
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Yönetmen / D rector
İstanbul B lg Ün vers tes S nema-TV bölümü yüksek
l sans programından mezun olduktan sonra, pek çok
d z ve s nema ﬁlm nde yönetmen yardımcılığı yaptı.
Cannes F lm Fest val ’nde Büyük Jür Ödülünü
Kazanan “B r Zamanlar Anadolu’da” yönetmen
yardımcılığı yaptığı bu ﬁlmlerden b r s d r. Ayrıca üç
kısa belgesel ve dört kısa ﬁlm yazıp, yönett . Bu kısa
ﬁlmler b rçok ulusal ve uluslararası fest valde
göster ld , ödüller kazandı.
After h s graduat on from the Istanbul B lg Un vers ty
F lm Department by a M.A degree, he took part n the
product on of several TV ser es and feature ﬁlms as
ass stant d rector. One of those ﬁlms s “Once Upon a
T me n Anatol a”, wh ch was bestowed Grand Pr x by
the Jury n Cannes F lm Fest val. He also wrote and
d rected three short documentar es, four short ﬁlms.
Those ﬁlms are screened n many nat onal &
nternat onal fest vals and rece ved awards.
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70’l yaşlardak Konstant n ve eş , Rumların farklı
zamanlarda b rçok sebep yüzünden ayrılmak zorunda
kaldığı İstanbul’dan kopamamışlardır. Konstant n,
eş n n ölümüyle b rl kte İstanbul le eş n l şk lend rerek
geçm şe da r düşünceler n ve düşler n ç ne g rer. O da
tıpkı İstanbul’dan kopmak stemeyen eş g b eş nden
kopamaz.
Constant ne and h s w fe, who are n the r 70s, could
not leave Istanbul, a c ty the Greeks were compelled
to leave at d ﬀerent t mes for many var ous reasons.
W th the death of h s w fe, Constant ne s overcome by
thoughts and dreams about the past by assoc at ng
h s w fe w th Istanbul. Just l ke h s w fe, who never
wanted to leave Istanbul, he cannot break away from
her or the c ty.

İSTANBUL İSTANBUL
ISTANBUL ISTANBUL

Yönetmen / D rector

2021 / Kurmaca F ct on / 19‘ 14’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Özcan İnan
Kurgu / Ed t ng: Doruk Kaya
Müz k / Mus c: Sarp Kesk ner - Seyyan
Hanım
Yapım / Product on: Teoman Akın İnan

Yönetmen / D rector
Dem r Özcan mahlasını kullanan Özcan İnan
ortaöğret m, l se ve ün vers te eğ t m n Adana’da
tamamladı. Çeş tl tanıtım ﬁlmler ve senaryolar yazdı.
2015 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. İlk kısa
ﬁlm ‘İstanbul İstanbul’u 2021 yılında çekt . Ş md lerde
lk uzun metraj ﬁlm senaryosu üzer ne çalışıyor.
Özcan İnan a.k.a. Dem r Özcan completed h s
secondary, h gh school and un vers ty educat on n
Adana. He wrote var ous promot onal ﬁlms and
screenplays. He has been l v ng and work ng n
Istanbul s nce 2015. He shot h s ﬁrst short ﬁlm
'Istanbul Istanbul' n 2021. He s now work ng on h s
ﬁrst feature ﬁlm scr pt.
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Motors klet sah b olmak steyen b r kuryeye, her şey n
b r müz kal ﬁlm tadında olacağı söylenm şt .
A del very man dreams of hav ng a motorcycle. He
was told that everyth ng would be l ke a mus cal ﬁlm.

IŞIKLI HAYALET
NEON PHANTOM

2021 / Kurmaca F ct on / 20‘ HD / Renkl
Color / Brez lya Bras l
Yönetmen / D rector: Leonardo Mart nell
Kurgu / Ed t ng: Lobo Mauro
Müz k / Mus c: Ayssa Yamagut Norek,
Carol Ma a, José M guel Bras l, Leonardo
Mart nell
Yapım / Product on: Leonardo Mart nell ,
Ayssa Yamagut Norek

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
V das C nzas 2017
Se O Mundo G rasse Ao Contrar o 2018
Lembra 2018
Copacabana Madure ra 2019
O Prazer De Matar Insetos 2020
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Yönetmen / D rector
Leonardo Mart nell , R o de Jane ro'dan b r ﬁlm
yapımcısı. F lmler , Locarno, San Sebast án, BFI
London, Clermont-Ferrand, Palm Spr ngs, Montreal ve
d ğerler dah l olmak üzere dünya çapında üç yüzden
fazla ﬁlm fest val nde ve müzede seç lm şt r. B rkaç
ﬁlm eleşt rmen arasında yapılan b r oylama le
Leonardo Mart nell , Papo de C nema tarafından En
İy 10 Yen Brez lyalı F lm Yapımcısı arasında
göster ld . 2021'de Fantasma Neon ﬁlm Locarno F lm
Fest val 'nde En İy Uluslararası Kısa F lm dalında
Altın Leopar kazandı. Ayrıca PUC-R o'dan İlet ş m
alanında yüksek l sans dereces ne sah pt r ve şu anda
Locarno Res dency ç n seç len lk uzun metrajlı ﬁlm n
gel şt rmekted r.
Leonardo Mart nell s a ﬁlmmaker from R o de
Jane ro. H s ﬁlms have been selected at more than
three hundred ﬁlm fest vals and museums worldw de,
nclud ng Locarno, San Sebast án, BFI London,
Clermont-Ferrand, Palm Spr ngs, Montreal and
others. Through a vote among several ﬁlm cr t cs,
Leonardo Mart nell was l sted as one of the Top 10
New Braz l an F lmmakers by Papo de C nema. In
2021, h s ﬁlm Fantasma Neon won the Golden
Leopard for Best Internat onal Short F lm at the
Locarno F lm Fest val. He also holds a Master's
degree n Commun cat on from PUC-R o and s
currently develop ng h s ﬁrst feature ﬁlm, wh ch was
selected for the Locarno Res dency.
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Gerçek dünyanın sanal b r kopyasını yaratma
çabalarımızı anlatan b r deneme ﬁlm .
Our Ark s an essay ﬁlm on our eﬀorts to create a v rtual
repl ca of the real world.

Yönetmenler / D rectors

OUR ARK
OUR ARK

2021 / Belgesel Documentary / 12‘ 35’’ HD /
Renkl Color / Hollanda Netherlands
Yönetmen / D rector: Den z Tortum, Kathryn
Ham lton
Kurgu / Ed t ng: Sercan Sezg n
Müz k / Mus c: Al can Çamcı
Yapım / Product on: F rat Sezg n

Kathryn Ham lton
New York ve İstanbul’da yaşayan b r t yatro yönetmen d r.
Performans grubu S ster Sylvester’ n kurucusudur. Son
yapımları; Three Rooms, - lk göster m Londra’da
Shubbak Fest val nde yapılan canlı b r skype belgesel .
Avrupa ve Amer ka'yı gezen bu belgesel sığınmacılar
kr z nde ‘buradalık’ ve ‘hareketl l k’ vadeden teknoloj ler
eleşt r yor, “The Fall a performance essay at The Publ c
Theater for Under The Radar”- hal haz rda Amer kan
Ün vers teler ’nde gez yor, d ğer projeler The Park
Avenue Armory, NYC; Bozar, Brüksel; Arcola, Londra’da
sahnelend . Yaptığı şler New York T mes, New Yorker,
T me Out, V llage Vo ce, Amer can Theater Magaz ne ve
Performance Art Journal tarafından yorumlandı.
She s a theater d rector based n New York and Istanbul.
She s the founder of S ster Sylvester, a performance
group. Recent product ons nclude Three Rooms, a l ve
skype documentary wh ch prem ered at Shubbak Fest val
n London, and has toured Europe and US, and wh ch
cr t ques technolog es prom s ng ‘presence’ and ‘mob l ty’
n the context of the cr s s over refugees; The Fall a
performance essay at The Publ c Theater for Under The
Radar, currently tour ng US un vers t es; Other work has
been performed at The Park Avenue Armory, NYC;
Bozar, Brussels; Arcola, London. Her work has been
rev ewed by New York T mes, New Yorker, T me Out,
V llage Vo ce, Amer can Theater Magaz ne, Performance
Art Journal.

Yönetmenler / D rectors

Den z Tortum
Projeler Vened k F lm Fest val dah l, SxSW, IFFR, IDFA,
Sheﬃeld Doc/Fest, Hot Docs, True/False and Dokufest
g b b rçok uluslararası fest valde göster ld . Son kısa
ﬁlm n n “Our Ark” (2021, ortak yönetmen Kathryn
Ham lton) lk göster m IDFA’da (2021) yapıldı ve İstanbul
F lm Fest val ’nde En İy Kısa F lm ödülünü kazandı. Son
ﬁlm n n- “Phases of Matter” (2020)- lk göster m 2020’de
Rotterdam Uluslararası F lm Fest val ’nde yapıldı ve
İstanbul ve Antalya F lm Fest valler ’nde En İy Belgesel
ödüller n kazandı. MIT Açık Belgesel Laboratuvarı’nda ve
MIT Transmedya H kâyec l ğ G r ş m 'nde araştırmacı
olarak çalıştı, araştırmaları üçboyutlu medya üzer ne
odaklandı. 2019’da F lmmaker Derg s ’nde Bağımsız
S nemanın 25 Yen Yüzünden b r olarak göster ld .
H s work has screened nternat onally, nclud ng at the
Ven ce F lm Fest val, SxSW, IFFR, IDFA, Sheﬃeld
Doc/Fest, Hot Docs, True/False and Dokufest. H s latest
short Our Ark (2021, co-d r Kathryn Ham lton) has
prem ered at IDFA 2021 and won Best Short F lm award
at Istanbul F lm Fest val. H s latest feature ﬁlm Phases of
Matter (2020) prem ered at Internat onal F lm Fest val
Rotterdam n 2020 and rece ved the Best Documentary
awards at Istanbul and Antalya F lm Fest vals. He has
worked as a researcher at the MIT Open Documentary
Lab and MIT Transmed a Storytell ng In t at ve, where h s
research focused on mmers ve med a. In 2019, he was
featured n F lmmaker Magaz ne’s 25 New Faces of
Independent F lm.
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B r döngüye sıkışan B, zaman algısını y t rm şt r.
“Rewşen”e g derse bu döngüden kurtulab leceğ ne
nanan B, garajda b neceğ dolmuşu ararken aynı
zamanda Rewşen’ n “ne olduğunu” sorgulamaya
başlar.
B, who has been stuck n a loop loses h s percept on
of t me. He bel eves that, f he travels to Rewşen, he
would get out of th s cycle. Wh le look ng for the
m n bus n the garage he starts quest on ng “what
Rewşen s”.

REWŞEN
REWSEN
2021 / Kurmaca F ct on / 11‘ 15’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Musab Tek n
Kurgu / Ed t ng: Musab Tek n
Müz k / Mus c: I'mpty
Yapım / Product on: Musab Tek n
F lmler / F lmography
Ayakkabı 2013
Teşqele 2015

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
1991 yılında D yarbakır’da doğdu. İstanbul
Ün vers tes İlet ş m Fakültes Radyo, TV ve S nema
bölümünden mezun oldu. Çeş tl projelerde rej
as stanı, kameraman ve kurgucu olarak çalıştı. Kısa
ﬁlmler ulusal ve uluslararası ﬁlm fest valler nde yarıştı
ve ödüller aldı.
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He was born n D yarbak r n 1991. He graduated from
Istanbul Un vers ty, Faculty of Commun cat on,
Department of Rad o, TV and C nema. He worked as
ass stant d rector, cameraman and ed tor n var ous
projects. H s short ﬁlms competed at nat onal and
nternat onal ﬁlm fest vals and rece ved awards.
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Željka, zole b r köyde sak n b r hayat yaşayan 40 yaşında
b r kadındır. Beklenmed k b r z yaret onu geçm şe
götürecek ve günlük rut n n alt üst edecekt r.
Željka s a 40-year-old woman, l v ng a qu et l fe n an
solated v llage. An unexpected v s t w ll take her back to
the past, shak ng up her da ly rout ne.

PAMUK PRENSES
SNOW WHITE

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector

2021 / Kurmaca F ct on / 14‘ 40’’ HD /
Renkl Color / Hırvat stan Croat a
Yönetmen / D rector: Lana Bar ć
Kurgu / Ed t ng: Vlad m r Gojun
Müz k / Mus c: Dubravka Premar
Yapım / Product on: V nko Brešan

Lana Bar ć Hırvat stan'ın Spl t kent nde doğdu. 2005
yılında Saraybosna Sahne Sanatları Akadem s 'nden
oyunculuk d plomasını aldı. 2011'den ber Zagreb'dek
Hırvat Ulusal T yatrosu'ndak drama topluluğunun b r
üyes d r. Kırktan fazla sahne yapımında ve b rçok ﬁlm ve
d z de rol aldı, sayısız ödül ve övgü aldı. B rçok kısa ﬁlm
senaryosu ve 2020 Pula F lm Fest val 'nde En İy Senaryo
dalında Altın Arena kazanan uzun metrajlı ﬁlm
Tereza37'n n senaryosunu yazdı. F lm ayrıca En İy
Fest val F lm dalında Büyük Altın Arena da dah l olmak
üzere beş Altın Arena daha kazandı ve Akadem Ödüller
ç n resm Hırvat g r ş oldu. İlk yönetmenl k denemes olan
Pamuk Prenses kısa ﬁlm kısa süre önce Tr este F lm
Fest val 'nde göster ld ve ardından Bulgar stan'dak Saray
F lm Fest val 'nde Oscar elemeler nde göster ld . Creat ve
Europe Med a Desk tarafından düzenlenen European
Wr ters Desk 2022'n n Hırvat katılımcısı. 2018'den
2022'ye kadar Hırvat F lm Yapımcıları Derneğ 'n n başkan
yardımcısı ve Hırvat Görsel-İş tsel Merkez 'nde (HAVC)
Hırvat Görsel-İş tsel Konsey üyes yd .
Lana Bar ć was born n Spl t, Croat a. In 2005 she earned
her act ng degree from the Academy of Perform ng Arts n
Sarajevo. S nce 2011 she has been a member of the
drama ensemble at the Croat an Nat onal Theatre n
Zagreb. She has acted n more than forty stage
product ons and n as many ﬁlms and TV ser es, rece v ng
numerous awards and accolades. She has wr tten several
screenplays for short ﬁlms as well as the screenplay for
the feature ﬁlm Tereza37, wh ch won her the Golden
Arena for Best Screenplay at the 2020 Pula F lm Fest val.
The short ﬁlm Snow Wh te s her d rector al debut and t
just recently prem ered at Tr este F lm Fest val after wh ch
t was screened at the Oscar qual fy ng In the Palace F lm
Fest val n Bulgar a, FIlmfest Dredsen n Germany and
Cross ng Europe F lm Fest val n L nz, Austr a and many
more. She also wrote the screenplay and played the lead
role. She's Croat an part c pant n European Wr ters Desk
2022 organ zed by Creat ve Europe Med a Desk. She
was the v cepres dent of Croat an F lmmakers Assoc at on
from 2018 t ll 2022 and a member of Croat an Aud ov sual
Counc l at the Croat an Aud ov sual Centre (HAVC).
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İstanbul’da b r rez dans da res nde beraber yaşayan
ama hayatı paylaşmakta zorlanan b r ç ft. Beyaz
yakalı adam ş nden kovulmuş ama bunu eş ne
anlatamaz b le, her şey yolundaymış g b rol yapmaya
çalışır. Yazar kadın se kocasıyla arasındak
d llend r lmeyen huzursuzluktan kend yaratıcılık kr z n
aşmak uğruna beslenmey seçer. Mutfak tezgahındak
küçük b r leke g tg de adamın tüm gerçekl ğ n şgal
ederken, yazar bu ruhsal çöküntüyü nasıl yansıtır?
Tecrübe ett kler zamanın ruhu mudur, yoksa sadece
b r sanrı mı?
A couple n Istanbul, shar ng the same h ghr se space
but los ng a shared sense of t me. The man, ﬁred from
h s work and unable to adm t t. The woman, burdened
by wr ter’s block, now nsp red by those unspoken
anx et es. As a t ny sta n on the k tchen counter takes
over h s real ty, does she become the author of th s
nervous breakdown? Is th s the s gn of the t mes? Or
s t just a fever dream?

LEKESİZ
SPOTLESS

2022 / Kurmaca F ct on / 17‘ 03’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Al Erc van
Kurgu / Ed t ng: Al Erc van, Pınar
Yorgancıoğlu
Müz k / Mus c: Ker m Safa
Yapım / Product on: Eng n Palab y k, Okan
Uzey

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
1976’da İstanbul’da doğan Al Erc van, M mar S nan
Ün vers tes ’nde tamamladığı s nema eğ t m n n
ardından, B lg Ün vers tes ’nde S nema ve Telev zyon
dalında master yaptı. 2008’de başladığı senar stl k
kar yer nde, “1Kadın 1 Erkek”, “Tatar Ramazan”, “O
Hayat Ben m” ve “At ye” g b çeş tl d z ler n
kadrosunda yer aldı. İlk kısa ﬁlm ”Lekes z”, lk
göster m n 41. İstanbul F lm Fest val ’n n Ulusal Kısa
F lm Yarışması bölümünde gerçekleşt rd . Al Erc van
şu esnada, lk uzun metrajlı ﬁlm üzer nde
çalışmaktadır.
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Born n Istanbul n 1976, Al Erc van stud ed F lm n
M mar S nan Un vers ty and had h s MA degree n F lm
and Telev s on from Istanbul B lg Un vers ty. He’s
been work ng as a screenwr ter s nce 2008 n Turk sh
TV shows such as “1 Kadın 1 Erkek”, “Tatar
Ramazan”, “O Hayat Ben m” and “At ye.” H s ﬁrst
short ﬁlm “Spotless” prem ered at 41st Istanbul F lm
Fest val’s Nat onal Short F lm Compet t on. Al Erc van
s currently develop ng h s ﬁrst feature length ﬁlm.
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B r Türk-Yahud a les , Bar-m tzva tören sabahı
kend n odasına k l tleyen Susam'ı odadan çıkarmak
sterken araya Şabat gününün d n kuralları g r nce
alışılagelmed k b r gün yaşar.
A Turk sh-Jew sh fam ly faces a ser es of d lemmas on
the morn ng of Susam’s Bar-m tzvah ceremony w th
the l m tat ons of Shabbat day rules when Susam
locks h mself n h s room and does not get out for h s
ceremony.

SUSAM
SUSAM

2021 / Kurmaca F ct on / 17‘ 53’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Sam Morhay m
Kurgu / Ed t ng: Am Mor
Müz k / Mus c: Batuhan Yalaz
Yapım / Product on: Aycan Aluçlu, H lal
Şenel

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Meçhul 2017 – Kısa F lm Short F lm
B ze Her Yer Deplasman 2012 – Kısa
Belgesel Short Documentary
Yönetmen / D rector
Sam Morhay m 1993 yılında doğdu. 2012 yılından ber k
ortağı le Kafe n Mult med a çatısı altında yönetmenl k ve
yapımcılık görevler nde bulundu. Koç Ün vers tes Medya
ve Görsel Sanatlar & Ps koloj mezunudur. Daha önceden
yönetmenl ğ n yaptığı kısa ﬁlm “Meçhul”, ulusal ve
uluslararası b rden çok fest valde göster ld . “Fahr yem”
adlı kısa ﬁlmde kurgucu görev nde bulundu.
Yazar/yönetmenl ğ n yaptığı kısa ﬁlm "Susam"
uluslararası fest vallerde göster lmekte ve fest val
yolculuğuna devam etmekted r. Son olarak, “Ay Bulutta”
adlı kısa ﬁlm n yapımcılığını ve kurguculuğunu üstlend .
Talents Sarajevo 2021 katılımcısıdır.
Sam Morhay m was born n 1993. S nce 2012 he has
been n d rector, ed tor, and producer roles n var ous
projects. He graduated from Koç Un vers ty w th Med a &
V sual Arts and Psychology double major. H s ﬁrst short
ﬁlm as a d rector, “Meçhul”, has been screened n both
nat onal and nternat onal ﬁlm fest vals. He worked as ﬁlm
ed tor n the short ﬁlm "Fahr yem". Recently, he produced
h s new short ﬁlm "Ay Bulutta" where he s also n ﬁlm
ed tor role. Ay Bulutta s planned to be completed n late
2021. He s currently work ng on h s feature-length ﬁlm.
He s an attendee of 2021 Talents Sarajevo as a d rector.
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VHS dönem n n sonunda, k genç s neﬁl aynı gün
sadece lk aşklarını deney mlemekle kalmayacak; ama
aynı zamanda zaten ölüm döşeğ ndek Yugoslavya’da
daha önce h ç farkında olmadıkları çok daha kasvetl
durumlar le yüzleşecekler.
At the end of VHS era, two teenage c neph les w ll on
the same day not only exper ence the r
ﬁrst fall ng n love, but also far gloom er c rcumstances
they have never been aware of n
turbulent Yugoslav a already on her deathbed.

KARTAL YUVASI
THE EAGLE’S NEST

2022 / Kurmaca F ct on / 18‘ 13’’ HD /
Renkl Color / Karadağ Montenegro
Yönetmen / D rector: M l ja Šćepanov ć
Kurgu / Ed t ng: Nataša Pant ć
Müz k / Mus c: Enes Tah rov ć
Yapım / Product on: B ljana Vušov ć, Il ja
Brkanov ć

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmopgrahy
Fel x Romul ana 2014 – Belgesel
Documentary
The Cry 2010 – Kısa F lm Short F lm
Braunau 2007 – Kısa F lm Short F lm
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Yönetmen / D rector
M l ja Scepanov c 1986 yılında Bar, Karadağ'da
doğdu. Yerel “Anto Djedov c” lkokuluna g tt ve
ardından y ne Bar'da “N ko Rolov ç” l ses n b t rd .
Sırb stan Belgrad'da Prof. Slobodan S jan'ın sınıfında
ﬁlm ve telev zyon yönetmenl ğ bölümünden mezun
oldu. M l ja, dört kısa ﬁlm ve k belgesel n yazarıdır.
Slobodan S jan, Srdjan Dragojev ç, M los Rad vojev ç
g b önde gelen Yugoslav yönetmenler n uzun metrajlı
ﬁlmler nde as stan / yönetmen yardımcısı olarak
çalıştı. Şu anda ünlü Yugoslav yazar Bran m r
Scepanov ç’ n Redempt on romanına dayanan lk
uzun metrajlı ﬁlm ne hazırlanıyor.
M l ja Scepanov c was born n 1986 n Bar,
Montenegro. He attended local “Anto Djedov c”
elementary school and then ﬁn shed “N ko Rolov c”
h ghschool, also n Bar. He graduated n Belgrade,
Serb a, n ﬁlm and TV d rect ng n the class of Prof.
Slobodan S jan. M l ja s the author of four short ﬁlms
and two documentar es. He has worked as an
ass stant / ass stant d rector for feature ﬁlms of the
most prom nent Yugoslav auteurs l ke Slobodan S jan,
Srdjan Dragojev c, M los Rad vojev c, etc. He s
currently prepp ng h s ﬁrst feature ﬁlm, based on the
novel Redempt on by the renowned Yugoslav author
Bran m r Scepanov c.
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17 Ek m 1961, Cezay rl şç ler Emn yet Müdürlüğü
tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto
etmek ç n sokağa çıkarlar.
17 october 1961, "Alger an workers" get down the
streets to man fest aga nst the mandatory curfew
mposed by the Pol ce prefecture.

SEN’İN GÖZYAŞLARI
THE SEINE'S TEARS

Yönetmenler / D rectors

2021 / Canlandırma An mat on / 08‘ 49’’ /
Renkl Color / Fransa France
Yönetmen / D rector: Yan s Bela d, El ott
Benard, N colas Mayeur, Et enne Moul n,
Hadr en P not, L sa V cente, Ph l pp ne
S nger, Al ce Leta lleur
Kurgu / Ed t ng: Yan s Bela d
Müz k / Mus c: Ibrah m Maalouf, P erreAnto ne Nal ne, Lu s Galceran
Yapım / Product on: Pôle 3D

Yönetmenler / D rectors
Yan s Bela d, El ott Benard, N colas Mayeur, Et enne
Moul n, Hadr en P not, L sa V cente, Ph l pp ne S nger
ve Al ce Leta lleur, Fransa Rouba x’tak Pôle 3D
okulundan mezun oldular. 2021'de "Se ne'n n
Gözyaşları" adlı kısa ﬁlm b rl kte yönett ler.
Yan s Bela d, El ott Benard, N colas Mayeur, Et enne
Moul n, Hadr en P not, L sa V cente, Ph l pp ne S nger
and Al ce Leta lleur have graduated from the Pôle 3D
school (Rouba x, France). In 2021, they co-d rected
the short ﬁlm "The Se ne's tears".
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Püskürtücüler ordusunun şgal ett ğ topraklarda h ç
k msen n ne kamuda ne de özelde herhang b r b tk
yet şt rmeye hakkı yoktur. Pek çok nsan ve asker, b r
b tk n n nasıl büyüdüğünü veya neye benzed ğ n b le
b lmemekted r. Ta k b r gün askerlerden b r tozun
der nl kler ne gömülü b r tohum bulana; bu asker n
merakı olağanüstü, büyük ve devr mc b r şey
başlatana kadar.
In the land occup ed w th the sprayers army, no one
has the r ght to grow any k nd of plants e ther n publ c
or pr vate. So many of the people and sold ers do not
even know how dose a plant grows or look l ke, unt l
one day one of the sold ers ﬁnds a seed bur ed deep
down n the dust and h s cur os ty s just the beg nn ng
of someth ng extraord nary, someth ng b g, someth ng
revolut onary.
PÜSKÜRTÜCÜ
THE SPRAYER

2022 / Canlandırma An mat on / 08‘ 56’’ /
Renkl Color / İran Iran
Yönetmen / D rector: Farnoosh Abed
Kurgu / Ed t ng: Reza Eslam , Farnoosh
Abed
Müz k / Mus c: Soroush Abed
Yapım / Product on: Inst tute for the
Intellectual Development of Ch ldren and
Young Adults

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
B bazgasht 2011
Wall Street 2012
The Old Tree 2014
The Servant 2017
Malakout 2020
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Yönetmen / D rector
Farnoosh Abed 1985 yılında İsfahan/İran'da dünyaya
geld . 20'den fazla kısa an masyon ﬁlm , TV d z s ,
belgesel ve b r uzun metraj an masyon ﬁlm yapan
Abed ’n n eserler , 200'den fazla yerl ve yabancı ﬁlm
fest val nde göster lm şt r.
Farnoosh Abed was born n 1985 n Isfahan/ Iran. He
has made more than 20 short an mated ﬁlms and TV
ser es, documentar es and one Feature An mated. H s
ﬁlms was presented and screened n more than 200
domest c and nternat onal ﬁlm fest vals.
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Altı yaşındak Ranaa ve annes b r hayvanat
bahçes nded rler. Ranaa b r öncek gece rüyasında
gördüğü gey ğ görmek ster ama kafese vardıklarında
kafes n ç boştur. Hayvanat bahçes yetk l ler , gey ğ n
b r gün öncek fırtınada kaçtığını söyler. Ranaa ve
annes hayvanat bahçes nde gey ğ aramak ç n
yürürlerken, annes Ranaa’ya babasının onları
sonsuza dek terk ett ğ n ve bundan sonra yen b r eve
taşınıp b rl kte yaşayacaklarını söyler.
S x-year-old Ranaa and her mother are n a zoo.
Ranaa wants to see a deer wh ch she has dreamt
about last n ght, but when they get to ts cage, they
ﬁnd out t s empty. The zoo oﬃc als say that the deer
has ran away n yesterday’s storm. Dur ng the walk n
the zoo and search ng for the deer, Ranna’s mother
tells her that Ranaa’s father have left them forever
and they are go ng to move to a new house and l ve
together from now on.
HAYVANAT BAHÇESİ
THE ZOO

2022 / Kurmaca F ct on / 17‘ 32’’ HD /
Renkl Color / İran Iran
Yönetmen / D rector: Naﬁseh Zare
Kurgu / Ed t ng: Pooyan Sholevar
Müz k / Mus c: Mehd Vak l
Yapım / Product on: Kaveh Mazaher

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
1991 yılında Tahran'da doğan Naﬁseh Zare, Tahran
Sanat Ün vers tes 'nden Oyunculuk ve Yönetmenl k
bölümünden mezun oldu. Oyunculuk yaptığı başarılı
ﬁlmlerden bazıları, Abbas Am n ’n n Berl n F lm
Fest val ’nde Generat on Sect on’a g ren 2016 yapımı
“Valderama” ﬁlm ve Al Asgar ’n n Vened k F lm
Fest val resm seçk s ne seç len ﬁlm
“D sappearance”dır. Naﬁseh Zare, Asghar Farhad 'n n
ler düzey yönetmenl k atölyes ne katıldıktan sonra
2021'de lk kısa ﬁlm olan “The Zoo”yu çekt .
Naﬁseh Zare was born n 1991, Tehran. She s
graduated from Art Un vers ty of Tehran majored n
Act ng and D rect ng. Some of her successful ﬁlms as
an actress are “Valderama” (D rected by Abbas Am n
2016, an oﬃc al select on of Berl n F lm Fest val,
Generat on Sect on) and “D sappearance” (D rected
by Al Asgar 2017, an oﬃc al select on of Ven ce F lm
Fest val). After part c pat ng n Asghar Farhad ’s
advanced d rect ng workshop, she made her ﬁrst short
ﬁlm “The Zoo” n 2021.
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A le portres yaptırmak steyen üst sınıf b r a le, ünlü
ressam Hayr İrdallı'yı atölyes nde z yaret eder. Bu
süreçte a len n ç d nam kler n n çözüldüğüne tanık
olan ressam, tablo aracılığıyla onları kend
gerçekler yle yüzleşt r r.
An upper class fam ly, w sh ng to get the r fam ly
portra t pa nted v s ts a famous pa nter, Hayr İrdallı n
h s stud o. The pa nter w tnesses the fam ly's nner
dynam cs resolve along th s process and makes them
face the r own real ty through the pa nt ng.

AİLE TABLOSU
TURKISH GOTHIC: PORTRAIT OF A FAMILY

2021 / Kurmaca F ct on / 12‘ 47’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Burcu Uğuz
Kurgu / Ed t ng: Burcu Uğuz
Müz k / Mus c: Iraz Yıldız
Yapım / Product on: Al Tansu Turhan,
Burcu Uğuz

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
1992’de dünyaya gelen Burcu Uğuz, Fransızcaİng l zce müterc m tercümanlık eğ t m aldı. Sanat,
edeb yat ve s nema üzer ne yazıları çeş tl derg ve
gazetelerde yayımlanan Burcu Uğuz k tap çev r ler ve
Türkçe ş r k tabı ed törlüğü yaptı. A le Tablosu adlı lk
kısa ﬁlm n tamamladıktan sonra, Al Tansu Turhan’ın
uzun metraj ﬁlm D yalog’da senar st, yapımcı ve
kurgucu olarak yer aldı.

142

Born n 1992, she stud ed French-Engl sh translat on
and nterpretat on. Her wr t ng on art, l terature and
c nema was publ shed n var ous magaz nes and
newspapers. She translated books and ed ted Turk sh
poetry books. After she completed her ﬁrst short ﬁlm
"Turk sh Goth c: Portra t of a Fam ly”; she wrote,
produced and ed ted the feature ﬁlm "D alogue",
d rected by Al Tansu Turhan.
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Savaş alanında vurulup b l nc n kaybeden b r asker
kend ne geld ğ nde bambaşka b r dünyadadır.
Karşısında b r Taş Devr savaşçısı, kılıçlı b r ortaçağ
savaşçısı ve I. ve II. Dünya Savaşı'ndan k asker
vardır. Dünya’nın farklı dönemler nde yaşamış olan bu
askerler b r konu hakkında tartışırlar; k m n savaşı
daha kutsal?
On the battleﬁeld, a sold er s struck by a bullet, los ng
h s consc ousness. When he comes to h s senses, he
ﬁnds h mself n another world. He meets a Stone Age
warr or, a med eval warr or w th a sword, and two
sold ers - from World War I and World War II. The
sold ers from d ﬀerent eras beg n to argue w th each
other about one th ng - whose war s more sacred.

SAVAŞÇI
WARRIOR

2022 / Kurmaca F ct on / 20‘ 30’’ HD /
Renkl Color / Kırgız stan Kyrgyzstan
Yönetmen / D rector: Amanbek Azhymat
Kurgu / Ed t ng: Amanbek Azhymat
Müz k / Mus c: Chyngyz Juraev
Yapım / Product on: Asel Zar pova

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Ukoy 2021 - Kısa F lm Short F lm
In the spr ng my dreams w ll come true
2016 - Belgesel Documentary
Phys cal educat on, gold and the r ver 2014
- Belgesel Documentary

Yönetmen / D rector
Amanbek Azhymat 10.01.1990 yılında Kırgız stan'ın
Narın şehr nde doğdu. 2009 yılında B şkek B lg sayar
S stemler ve Teknoloj ler Kolej 'nden mezun oldu.
2013 yılında belgesel ve uzun metraj ﬁlm yönetmen
Tem r B rnazrov'un kursunua katılan Amanbek
Azhymat, eğ t m ne 2015 yılında Hollanda'dak
Amsterdam Sanat Ün vers tes ’nde, 2016 yılında
Moskova'dak BDT ve Baltık ülkeler n n Uluslararası
Genç Görüntü Yönetmenler F lm Okulu’nda devam
ett .
Amanbek Azhymat was born on 10.01.1990 n Naryn,
Kyrgyzstan. In 2009 graduated from the B shkek
College of Computer Systems and Technolog es. In
2013 he took the course of Tem r B rnazrov. In 2015 Amsterdam Un vers ty of the Arts n Netherlands. In
2016 - Internat onal F lm School of Young
C nematographers of the CIS and Balt c countr es n
Moscow.

143

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION
Özet / Summary
Sığınmacı ZPR 359 dudaklarını b rb r ne d ker ve açlık
grev ne başlar. Z güçsüzleşt kçe, kend n doktoruyla
b rl kte Avustralya'da çılgınca b r hayal n ç nde görür.
Asylum seeker ZPR 359 sews h s l ps together and
beg ns a hunger str ke. As Z weakens he enters nto a
del r um where he mag nes h mself n Austral a w th
h s doctor.

ZPR 359
ZPR 359

Yönetmen / D rector

2022 / Kurmaca F ct on / 09‘ 12’’ HD /
Renkl Color / Avustralya Austral a
Yönetmen / D rector: L am Branagan
Kurgu / Ed t ng: Eve Spence
Müz k / Mus c: M tchell Sloan
Yapım / Product on: Eve Spence
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Yönetmen / D rector
L am, Berl n Uluslararası F lm Fest val 'nde pröm yer
yapılan ve altı ödül kazanan kısa ﬁlm "Playground"ın
yapımcılığını üstlend . Daha öncek kısa ﬁlmler "S x
O'Clock Sw ll" ve "Memento", B lbao, Valenc a,
Br sbane ve Cannes'dak C nema Ant podes g b
fest vallerde uluslararası olarak göster ld . "S x
O'Clock Sw ll" de Avrupa telev zyon yayını ç n ARTE
GEIE'ye satıldı. L am, Foxtel Austral a'da yayınlanan
"Shack L fe" belgesel n n yapımcılığını üstlend ve
hem "The Merger" adlı uzun metrajlı ﬁlmde hem de
ABC Telev s on'da (Avustralya) yayınlanan ve ödül
kazanan "A L fe Exposed" belgesel nde Yardımcı
Yapımcı olarak çalıştı. Yapımcı, Yardımcı Yapımcı ve
B r nc Yönetmen Yardımcısı roller nde belgesel,
telev zyon ve uzun metrajlı ﬁlmlerde çalışmış olan
L am, gen ş b r endüstr geçm ş ne sah pt r.
L am produced the short ﬁlm "Playground", wh ch
prem ered at Berl n Internat onal F lm Fest val and
went on to w n s x awards. The r prev ous shorts "S x
O’Clock Sw ll" and "Memento" screened
nternat onally at fest vals such as B lbao, Valenc a,
Br sbane and C nema Ant podes at Cannes. "S x
O'Clock Sw ll" also sold to ARTE GEIE for European
telev s on broadcast. L am produced the documentary
"Shack L fe", wh ch broadcast on Foxtel Austral a, and
worked as Assoc ate Producer on both the feature
"The Merger" and the documentary "A L fe Exposed",
wh ch won awards and was broadcast on ABC
Telev s on (Austral a). L am has an extens ve ndustry
background, hav ng worked on documentary,
telev s on and features n the roles of Producer,
Assoc ate Producer and F rst Ass stant D rector.
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Erkan Kolçak
KÖSTENDİL
ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Jury Members
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Erkan Kolçak Köstend l, Türk oyuncu, yazar,
yönetmen ve şarkıcıdır. M mar S nan Güzel
Sanatlar Fakültes ’nde t yatro okumaya karar
veren Köstend l daha sonra yazmaya,
yönetmeye ve t yatrolarda ve kısa ﬁlmlerde
oynamaya başladı. 'Karşı C nsle Tanışma
Sanatı' adlı oyunu yazdı ve oynadı. Ayr ca
'Aut' s ml b r oyunda oynadı ve ‘yılın
oyuncusu’ seç ld . Bu oyun ona b r de “Genç
Oyuncu Özel' ödülü kazandırdı. Köstend l
ardından Istanbul ve Amsterdam’da çek lm ş
orta metraj b r ﬁlm yazdı ve yönett . Telev zyon
oyunculuğuna başarılı b r geç ş yapan Önce
2005’te 'Kurtlar Vad s ' d z s nde oynadı.
Köstend l’ n yıldızı, 2009 yapımı, düşük rütbel
b r asker canlandırdığı “Sakarya Fırat”
d z s nde oyununun sah c l ğ sayes nde
parladı. Tak p eden yıllarda b rçok ﬁlm ve
telev zyon d z s nde oynadı. 2014’te, başarılı
“Ulan Istanbul” d z s nde 'Karlos Nev zade'
karakter n canlandırdı. Bu karakter Türk
telev zyon sey rc ler arasında fenomen oldu
ve Köstend l’e Türk ye çapında büyük b r ün
ve tanınırlık kazandırdı. Kend s n n yazdığı
“Yanarım Yanarım” şarkısını beraber oynadığı
Şebnem Bozoklu le b rl kte söylemeler bu
d z n n b r bölümündeyd . Bu performans
Youtube’da m lyonlarca kez zlend . B rkaç
tane daha başarılı projeden sonra Köstend l
son Kırım Hanı Şah n G ray Han’ı
canlandırdığı yurtdışında da yayınlanmış,
tar h dram “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”
d z s nde oynad . En son “Fam lya” adlı
telev zyon d z s nde oynadı.

Erkan Kolcak Köstend l, s a Turk sh actor,
wr ter, d rector, and s nger. He dec ded to
study theater at the M mar S nan Un vers ty of
the F ne Arts. Kostend l later went on to wr te,
d rect, and act n plays and short ﬁlms. He
wrote and starred n the play 'Kars C nsle
Tan sma Sanat ' and was n another play
named 'Aut', for wh ch he was chosen 'Actor
of the Year'. Th s play also earned h m a
'Young Actor Spec al' award. Kostend l then
went on to wr te and d rect a med um-length
ﬁlm wh ch was shot n Istanbul and
Amsterdam. Mak ng a successful trans t on
nto TV act ng, He ﬁrst appeared on 'Kurtlar
Vad s ' n 2005. Kostend l got h s ﬁrst b g
break w th the 2009 product on, 'Sakarya F rat'
n wh ch he played a low-rank ng sold er, and
portrayed the character w th utmost
authent c ty. In 2014, he portrayed the
character 'Karlos Nev zade', on the h t TV
show, 'Ulan Istanbul'. Th s character ga ned
Kostend l huge fame and recogn t on all
around Turkey. It was on th s show that he
and one of h s co-stars, Sebnem Bozoklu,
performed a song he had wr tten named
'Yanar m Yanar m' n one of the ep sodes. Th s
performance got m ll ons of v ews on Youtube.
After a couple more successful projects,
Kostend l appeared n the nternat onally a red
h stor cal drama, 'Muhtesem Yuzy l: Kosem',
successfully portray ng 'Shah n Khan G ra ',
the last Khan of Cr mea. H s last appearance
was on the TV show, 'Fam lya'.
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1980 Sal hl doğumluyum. İstanbul Tekn k
Ün vers tes Elektr k Mühend sl ğ 2003
mezunuyum, ancak h ç mühend sl k
yapmadım. S nemanın sayılarla, stat st kle,
dağıtımla lg l kısımlarına lg m ün vers te
yıllarında başladı. Kuruluşundan b rkaç ay
sonra B r F lm’e katıldığımda henüz ün vers te
mezunu değ ld m. 2002 yılından bu yana B r
F lm’de dağıtımcılık yapıyorum.
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I was born n 1980 n Sal hl . I graduated from
Istanbul Techn cal Un vers ty Electr cal
Eng neer ng Department n 2003 but I never
worked as an eng neer. I started be ng
nterested n the numer c, stat st cal and
d str but ve part of c nema when I was at
un vers ty. When I jo ned B r F lm a few
months after t was founded ,I wasn’t a
un vers ty graduate yet. I’ve been do ng
d str but on at B r F lm s nce 2002.
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Rena Lus n
BİTMEZ
ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Jury Members
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Yönetmen, yapımcı, fotoğrafçı. İstanbul'da
doğdu. Yıldız Tekn k Ün vers tes n n ardından
Marmara Güzel Sanatlar Fakültes S nema-Tv
Bölümünü b t rd . T yatro Araştırma
Laboratuvarında (TAL) Ayla Algan, Beklan
Algan'dan oyuncu yönet m ve dramaturj
eğ t m aldı. Uzun yıllar ﬁlm ve TV projeler nde
çalıştı. Genell kle kend yazdığı, yönett ğ
projeler n hayata geç rd .

D rector, producer, photographer. She was
born n Istanbul. She graduated from Yıldız
Techn cal Un vers ty and also from Marmara
Un vers ty Inst tute of F ne Arts from the
department of C nema-TV. She also took actor
management and dramaturgy lessons from
Ayla Algan and Beklan Algan n Theater
Research Lab (TAL). For a long t me she
worked n ﬁlm and TV projects. Generally, she
preferred the ﬁlm projects n wh ch she wrote
the scr pt and she d rected.
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Sosyal medya b r çok sektörü kökten değ şt rd ,
hayatımıza yen meslekler ve yen kavramlar kattı.
Esk den hayatımıza yön veren ﬁlm karakterler ve roman
kahramanları yerler n " nﬂuencer" adı ver len yen
ﬁgürlere bırakmış durumda. Pek topluma yön veren bu
k ş ler n hayatlarına k mler yön ver yor? Arkalarında nasıl
b r s stem var? Hep m z g b görünen bu nsanlar nasıl
" nﬂuencer" oluyor? Fenomen 3.0 " nﬂuencer market ng"
kavramının mutfağına ışık tutarak ekranlarımızda
gördükler m z n arka planında neler olduğunu ve fenomen
endüstr s n n yen vers yonunu anlamaya çalışmaktadır.
Soc al med a has rad cally changed many sectors. It has
added new profess ons and new concepts to our l ves.
The mov e characters and novel heroes who used to
shape our l ves have been replaced by nﬂuencers. So
who shapes the l ves of these nﬂuencers? What k nd of
sol dar ty s beh nd t? How do these people who are l ke
all of us become nﬂuencers? Inﬂuencer 3.0 tr es to
understand what goes on beh nd what we see on our
screens and the new vers on of the ndustry phenomenon
by shedd ng l ght on the k tchen of nﬂuencersh p.

FENOMEN 3.0
INFLUENCER 3.0

2022 / Belgesel Documentary / 18‘ 05’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen/D rector: Sel n Su Kılınçarslan
Kurgu / Ed t ng : Tolga Çınar
Müz k / Mus c : Fat h Sondal
Yapım / Product on: Tolga Tunç

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
9:16 - Kısa Belgesel Short Documentary
2021
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Yönetmen / D rector

1998 yılında Ankara’da doğdu. 2018 yılında İstanbul
Kültür Ün vers tes , Sanat ve Tasarım fakültes , İlet ş m
Tasarımı bölümünde eğ t m ne başladı. Eğ t m n n lk
yıllarından t baren çeş tl projelerde kurgu, rej ve sanat
yönet m üzer ne çalıştı. Şu an İstanbul Kültür
Ün vers tes 'nde L sans eğ t m ne ve ﬁlm yapım
çalışmalarına devam etmekted r.
She was born n 1998 n Ankara. She started study ng at
Istanbul Kültür Un vers ty, Art and Des gn faculty,
Commun cat on des gn department. S nce the beg nn ng
of her stud es she’s been ed t ng, be ng an ass stant
d rector and do ng art management. Now she s
cont nu ng her stud es and ﬁlm mak ng n İstanbul Kültür
Un vers ty.
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Özet / Summary
Gulab Gul, Afgan stan'ın ücra b r dağ köyünde
yaşayan b r çocuktur. Gulab'ın doğuştan k kolu
yoktur. 5 yıl önce babasını kaybeden Gulab'a amcası
bakmaktadır. Ama amcası da ş ç n şehre g tmek
zorundadır. Pek , amcası ayrılırsa Gulab Gul bu zorlu
coğrafya ve kend eks kl kler le nasıl başa çıkacaktır?
Gulab Gul s a boy l v ng n a remote mounta n v llage
n Afghan stan. Gulab does not have two arms from
b rth. Gulab, who lost h s father 5 years ago, s taken
care of by h s uncle. But h s uncle also has to go to
the c ty for bus ness. So how w ll Gulab Gul cope w th
th s challeng ng geography and h s own shortcom ngs
f h s uncle leaves?

GULAB GUL
GULAB GUL

2022 / Belgesel Documentary / 11‘ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Sem h Sağman
Kurgu / Ed t ng: Sem h Sağman, Ebubek r
Özbek
Müz k / Mus c: Dan el Ajdar
Yapım / Product on: Yavuz Yıldırım

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Ked l Adam Cat S tter Man – 2018 Belgesel Documentary
Kurşun Adam Lead Man – 2019 - Belgesel
Documentary
Döngü – 2019 - Kısa F lm Short F lm
Göçemeyenler Those who can not m grate
– 2020 – Belgesel Documentary
Yangın F re – 2021- Belgesel Documentary
Yönetmen / D rector
1999 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara ün vers tes
Radyo Telev zyon ve S nema bölümünden 2022
yılında mezun oldu. B r sene okulun telev zyon
kanalında yönetmenl k yaptıktan sonra şu an yaklaşık
üç sened r tanıtım ﬁlmler , reklamlar, kısa ﬁlm ve
belgeseller ç n senaryolar yazıp yönetmenl ğ n
yapmakta ve çer kler üretmekted r.
He was born n 1999 n Istanbul. He graduated from
Marmara Un vers ty Rad o, Telev s on and C nema
Department n 2022. After work ng as a d rector for the
school's telev s on channel for one year, he has been
wr t ng scr pts and produc ng content for promot onal
ﬁlms, commerc als, short ﬁlms and documentar es for
about three years.
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Türk ye S nema Tar h nde klas kler arasında yer alan,
senar stl ğ n ve yönetmenl ğ n Yılmaz Güney’ n
yaptığı, 1971 yapımı ‘Ağıt’ ﬁlm n n sözlü tar h
çalışması… ‘Ağıt’ ﬁlm n n ortaya çıkış sürec , Yılmaz
Güney’ n s nema sanatındak üretkenl ğ , dönem n
toplumsal ve pol t k yansımaları; Fatoş Güney, Ahmet
Soner, At lla Olgaç, Ar f Erk n, Nec p Sarıcı, Şah n
D lbaz ve Al Atmaca’nın anlatımlarıyla aktarılıyor.
‘The Mad Lands’ represents the oral h story study of
the 1971 ﬁlm ‘Ağıt’, wh ch s one of the class cs n the
H story of Turk sh C nema, wr tten and d rected by
Yılmaz Güney. W th the narrat ons of Fatoş Güney,
Ahmet Soner, At lla Olgaç, Ar f Erk n, Nec p Sarıcı,
Şah n D lbaz and Al Atmaca, the emergence process
of the mov e ‘Ağıt’, the product v ty of Yılmaz Güney n
the art of c nema and the soc al and pol t cal
reﬂect ons of the per od are show.

KIZGIN TOPRAKLAR
THE MAD LANDS

Yönetmen / D rector

2021 / Belgesel Documentary / 20‘ 09’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: İsma l Bağcı
Kurgu / Ed t ng: İsma l Bağcı
Yapım / Product on: Mehmet Bağcı
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Yönetmen / D rector
1994 tar h nde Adıyaman'da doğup büyüdüm. Erc yes
Ün vers tes , Radyo, Telev zyon ve S nema bölümünde
okudum. Belgesel S nema alanında çalışmalarıma
devam etmektey m.
I was born and ra sed n Adıyaman n 1994. I stud ed
at Erc yes Un vers ty, Department of Rad o, Telev s on
and C nema. I cont nue my stud es n the ﬁeld of
Documentary C nema.
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Yel değ rmenler b r köyün sak nler n k ye böler ve
köyde artık huzursuzluk hüküm sürer.
W ndm lls spl t a v llage nhab tants nto two parts and
unrest re gns.

RÜZGARIN GÖTÜRDÜĞÜ

GONE WITH THE WINDMILL

2022 / Belgesel Documentary / 17‘ 06’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Sılanur Şenol
Kurgu / Ed t ng: Çağlar Atav
Müz k / Mus c: Stok
Yapım / Product on: Mert Cümert

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
Sılanur Şenol 2000 yılında B tl s'te doğdu. Anne ve
babasının memur olması neden yle farklı şeh rlerde
yaşamıştır. 2022 yılında Yaşar Ün vers tes Radyo,
Telev zyon ve S nema bölümünden mezun olmuştur.
Öğren m sırasında b rçok ﬁlm yönett ve ortak
yönetmenl k yaptı. Mezun yet projes olan “Rüzgarın
Götürdüğü” adlı ﬁlm n n fest val sürec devam ederken
yen projeler üzer ne düşünüyor. Amacı Türk ye'de
başarılı b r kadın yönetmen olmaktır.
Sılanur Senol was born n 2000 n B tl s. She l ved n
d ﬀerent c t es due to her parents be ng c v l servants,
She graduated from Department of Rad o, TV and
C nema at Yaşar Un vers ty n 2022 . She d rected and
co-d rected many ﬁlms dur ng her study. Gone w th
the W ndm ll s her graduat on project. Currently, she
s work ng on the fest val subm ss ons of her ﬁlm and
th nk ng about new projects. Her goal s to be a
successful woman d rector n Turkey.
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Sanduka" morg ve gas lhanen n şley ş n yakın b r mercek
altına alarak morgun günlük rut n n belgel yor. Ölüm
genell kle kabullen lmes zor ve b l nmezl klerle dolu b r
kavramken morgda sürekl ölümle yüz yüze çalışanlar ç n
durum farklı. Onlar ç n ölüm yaşam rut n n n b r parçası.
"Gassal olmak zor mu?" "Sürekl cenazelerle b r arada
olmak nasıl b r duygu?" Ve en öneml s "h ç korkmuyorlar
mı?"... Morg ve gas lhaneden yola çıkarak ölüm
kavramına yakından bakan b r çalışma "Sanduka”

SANDUKA

"C st" exam nes the process of a morgue and ghusl
house, and shows ts da ly rout ne. Although death s a b g
taboo for most people, t turns nto a rout ne rather than a
taboo for people work ng n a morgue, constantly fac ng
death. As the camera roams around the morgue n all
real sm, t stops at a m rror. In the m rror, a staﬀ member
of the same hosp tal acts as the v ewer and asks var ous
quest ons to the person who bathes dead bod es. "Is t a
hard job? How does t feel l ke to be among dead bod es
all the t me? And most mportantly, aren't they ever
scared?

CIST

2021 / Belgesel Documentary / 15‘ 24’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Beyza Yıldır, Ant Uçar
Kurgu / Ed t ng: Beyza Yıldır, Ant Uçar
Müz k / Mus c: Serhad Ayaz
Yapım / Product on: Ant Uçar, Beyza Yıldır
F lmler / F lmography
Beyza Yıldır - Yeters z (2022)

Yönetmenler / D rectors

Yönetmenler / D rectors
Beyza Yıldır
1996 yılında İstanbul’da doğdu. 2017 yılında Den zl
Pamukkale Ün vers tes Tur zm Otel İşletmec l ğ ön
l sansından mezun oldu. 2018 yılında başladığı
Esk şeh r Anadolu Ün vers tes S nema ve Telev zyon
Bölümünde öğren m n sürdürüyor. “Sanduka”
yönetmenl ğ n üstlend ğ lk belgesel ﬁlm .
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Beyza Yıldır was born n Istanbul, n 1996. She
graduated from Den zl Pamukkale Un vers ty Tour sm
Hotel Management assoc ate degree n 2017. She
cont nued her educat on at Esk şeh r Anadolu
Un vers ty C nema and Telev s on Department, wh ch
she started n 2018. “C st” s her ﬁrst documentary
ﬁlm.
Ant Uçar
1996 yılında Antalya’da doğdu. Anadolu Ün vers tes
S nema ve Telev zyon Bölümünde eğ t m görmekted r.
Ant Uçar was born n 1996 n Antalya. He s study ng
at Anadolu Un vers ty C nema and Telev s on
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CANLANDIRMA / ANIMATION
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B r kutu ç nde aynı görünümde 5 canlı, sess z ve
harekets z durmaktadır. Aralarından b r tanes hareket
etmeye başlar. Kend s n ve çevres n anlamaya çalışır
ve kutudan çıkmak ç n mücadele etmeye başlar.
5 characters n the same appearance n a box,
stand ng s lent and mot onless. One of them starts to
move. He tr es to understand h mself and h s
env ronment and beg ns to struggle to get out of the
box.

GÜN IŞIĞI
SUNSHINE

2021 / Canlandırma An mat on / 05‘ 21’’ /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Baturay Tunçat
Kurgu / Ed t ng: Baturay Tunçat
Müz k / Mus c: Burak Can Y ğ t
Canlandırma / An mat on: Baturay Tunçat,
Mustafa Kemal Turhan, Emel Sare Çakır,
Burak Can Y ğ t

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Hayat B r Kağıt Parçası - 2018
Kanımca - 2019
Doğru - 2019
Iztırar - 2020
F zan - 2020
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Yönetmen / D rector
Şu an Galatasaray Ün vers tes İlet ş m bölümünde
okuyan Baturay Tunçat, 20 yaşında ve İstanbul’da
yaşamakta. L se eğ t m n Sakarya Anadolu L ses ’nde
tamamladı. L sen n lk yılı Özgür Kuş S nema
Topluluğunu kurdu. Üç yıl çer s nde, ek p
arkadaşlarıyla s nema alanında faal yetler n devam
ett rd . L se hayatı boyunca b rçok kısa ﬁlm çekt , bu
ﬁlmlerle l selerarası ve uluslararası kısa ﬁlm
yarışmalarında dereceler elde ett . Ayrıca l sen n
t yatro kulübünde 3 sene boyunca rej l k görev n
üstlend . Özgür Kuş s ml Youtube kanalı ç n 20’den
fazla v deo çer ğ ürett . Şu an se, an masyon türünde
son kısa ﬁlm olan Gün Işığı le b rl kte s nema
yolculuğuna devam etmekted r.
Baturay Tunçat, study ng at Galatasaray Un vers ty
Commun cat ons Department, s 20 years old and
l ves n Istanbul. He completed h s h gh school
educat on at Sakarya Anatol an H gh School. In the
ﬁrst year of h gh school, he founded the Özgür Kuş
C nema Soc ety. It cont nued ts act v t es for about
three years. He made many short ﬁlms dur ng h s h gh
school l fe, and w th these ﬁlms he ach eved degrees
n h gh school short ﬁlm compet t ons.
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Kafasında kanatları andıran b r çıkıntısı olan fantast k
karakter penceres ve kapısı olmayan kapalı b r odada
yaşamaktadır. Duvarda ışığın odaya g rmes ne neden
olan r l ufaklı del kler vardır. Karakter, bu del kler
tahta ve kağıtlarla kapatmaya çalışarak odanın ç nde
yaşar. Odadak tüm del kler kapatıp z ﬁr karanlıkta
kaldıktan sonra tahta levhalardan b r düşer ve
del kten olağanüstü b r kelebek gel r. Ve her şey
değ şmeye başlar.
The character s a fantast c l v ng be ng wh ch has a
lug on ts head resembl ng w ngs. It l ves n an
enclosure room w th no w ndows and door. There are
large and small holes caus ng the l ght to enter nto
the room on the wall. The character l ves n the room
by try ng to close these holes w th wood boards and
paper. After It closes all the holes n the room and
stays n the utter darkness, one of the wood boards
falls down and an outstand ng butterﬂy comes n thru
the hole. And everyth ng beg ns to change.

KİMDEN
KIMDEN

2022 / Canlandırma An mat on / 05‘ 52’’ /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Ham de En se Aytek n
Canlandırma / An mat on: Ham de En se
Aytek n
Müz k / Mus c: AK-Aljosha Konstanty,
Erok a-Jordan Powell
Yapım / Product on: Ham de En se Aytek n

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector

Çocukluğunu farklı şeh rlerde geç ren H. En se Aytek n,
15 yaşında a les yle b rl kte Türk ye'n n başkent Ankara'ya
taşındı. L seden sonra Başkent Ün vers tes An masyon
ve Ç zg F lm Bölümü'ne g rd . Bu ﬁlm, kend s n n yazdığı,
yönett ğ ve canlandırdığı b t rme projes d r. Ana kar yer
hedeﬁ, kend h kayeler n yaratmak ve onları an masyona
dönüştürmekt r.
H. En se Aytek n spent her ch ldhood n d ﬀerent c t es
and moved to Ankara, the cap tal of Turkey w th her fam ly
at the age of 15. She attended Baskent Un vers ty
An mat on and Cartoon Department after h gh school.
Th s ﬁlm s her graduat on project wh ch s wr ten, d rected
and an mated by herself. Her ma n career goal s to
create her own stor es and turn them nto an mat ons.
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D stop k b r tarlada yuvarlak şek ll objeler toplamakla
görevl b r şç , b r gün sıradışı şek ll b r obje bulur.
Kısa süre ç nde, bu şek lde b r obje bulan tek k ş
olmadığını fark etmes üzer ne kafasında soru
şaretler oluşur.
A worker, whose job s to collect round-shaped objects
n a dystop an ﬁeld, ﬁnds an unusually shaped object.
Quest ons ar se n h s m nd after real z ng that he s
not the only ﬁnd ng an object l ke th s.

PİMİNO
PIMINO

2021 / Canlandırma An mat on / 04‘ 02’’/
Renkl Color, S yah&Beyaz Black&Wh te/
Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Kerem Yörük
Kurgu / Ed t ng: Duygu Kes moğlu
Müz k / Mus c: Kerem Yörük
Canlandırma / An mat on: Kerem Yörük,
Y ğ t Bayram, Duygu Kes moğlu, Özkan
Yasun
Yapım / Product on: Özkan Yasun
F lmler / F lmography
Yem 2019 - Kısa F lm Short F lm

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
1998 yılında İzm r'de doğdum. Kend m b ld m b lel
m zah h kayelere, kar katür sanatına ve ç zg ﬁlmlere;
kısaca ç zg dünyalara karşı ayrı b r lg m var. 2017
yılında Anadolu Ün vers tes Ç zg F lm (An masyon)
Bölümüne başladım.
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I was born n 1998, n Izm r. For as long as I know
myself, I have been nto humorous stor es, car cature
and cartoons; In short, I have a spec al nterest n
cartoon worlds. In 2017, I started Anadolu Un vers ty
Cartoon (An mat on) Department.
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Özet / Summary
Yaşlı b r teyze, yalnızlığıyla başa çıkab lmek ç n ev n
ç çeklerle doldurmaya başlar, fakat bu ç çekler
problem yaratır ve onu geçm ş yle yüzleşt r r.
To cope w th her lonel ness, an old lady ﬁlls up her
house w th plants, but they start caus ng problems
and make her face the past.

SUPPLANT
SUPPLANT

2021 / Canlandırma An mat on / 03‘ 58’’ /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Zeynep Yıldız
Kurgu / Ed t ng: Zeynep Yıldız
Canlandırma / An mat on: Zeynep Yıldız,
Kerem Yörük, Ayça Kasapoğlu, Y ğ t
Bayram
Müz k / Mus c: Kerem Yörük
Yapım / Product on: Y ğ t Bayram
Yönetmen / D rector
19.08.2000 tar h nde İstanbul'da doğan Zeynep Yıldız,
Esk şeh r Anadolu Ün vers tes Güzel Sanatlar
Fakültes An masyon bölümünden 2022 yılında mezun
oldu. Mezun yet projes olarak yaptığı lk ﬁlm
Supplant' n ardından yen projeler üzer nde de
çalışmaktadır.

Yönetmen / D rector

Born n Istanbul on 19.08.2000, Zeynep Yıldız
graduated from Esk şeh r Anadolu Un vers ty F ne Arts
Faculty An mat on Department n 2022. Supplant s
her ﬁrst ﬁlm and graduat on project. She has st ll been
work ng on new projects.
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Erl k Han göksel mahkemede görev n yer ne
get rmekted r fakat nsanların b tmeyen kötülük ve
hırsları yüzünden öyle şüphec hale gel r k nsanlığa
kaosu get r r. Bunun sonucunda nsanlar onu yeraltına
hapsetmey çözüm olarak görür. Yeraltında
kötülüklerden ve hırslardan beslenmeye devam eden
Erl k Han se güçlenerek nsanlığı ve dünyayı daha
kötü b r hale sürükler.
Erl k Han s do ng h s ass gned tasks at the heavenly
court but due to peoples’ never-end ng ev lnesses and
amb t ons, he becomes so skept cal and br ngs chaos
to human ty. As solut on people thought that
mpr son ng h m n the underground world was the
solut on to get r d of h m. Erl k Han, who cont nues to
feed from peoples’ ev lnesses and amb t ons n the
underground world, gets strength and dr ves human ty
and the World to even the worst.

TOYBADIM
TOYBADIM

Yönetmenler / D rectors

2022 / Canlandırma An mat on / 06‘ 22’’ /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmenler / D rectors: Ece Dede, Demet
Boztaş
Kurgu / Ed t ng: Ece Dede
Seslend ren / Narrator: Sıla Topçam
Yapım / Product on: Ece Dede, Demet
Boztaş
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Yönetmenler / D rectors
Demet Boztaş
20 Ağustos 1998 yılında Ankara’da doğdum. B lkent
Ün vers tes İlet ş m ve Tasarım bölümünde okudum.
B rçok farklı alanda projeler yapıp reklam sektöründe
de deney m elde ett kten sonra an masyon ve ﬁlm
prodüks yon şler n n ben en çok mutlu eden şler
olduğunu gördüm. Ün vers te b t rme projem de bu
sebeple an masyon üzer ne yaptım. Ş md lerde yen
serüvenlere hazırım.
I was born on August 20, 1998, n Ankara. I stud ed at
B lkent Un vers ty, Department of Commun cat on
Des gn. After focus ng on many ﬁelds n un vers ty l fe,
after many advert s ng agency nternsh ps, I real zed
that deal ng w th mov es and an mat on s the th ng
that g ves me the most pleasure. That's why I dec ded
to endeavor an mat on n my graduat on project. Now,
I have just graduated from un vers ty and I am open to
new journeys.
Ece Dede
2012 yılında Kocael Devlet konservatuarı bale
bölümünden mezun oldum. B lkent Ün vers tes
İlet ş m ve Tasarım bölümünde okudum. Şu an Medya
ve let ş m konusundak tutkumu akadem k olarak
yüksek l sans eğ t m yle devam ett rmektey m. B lkent
Ün vers tes nde Medya ve Görsel Çalışmalar
programında yüksek l sansımı yapıyorum. En büyük
hedeﬁm yaptığım ve ler de yapacağım proje ve
çalışmalarla fark yaratmak ve nsanların hayatlarına
dokunab lmek.
I graduated from Kocael State Conservatory's ballet
department n 2012. I stud ed at B lkent Un vers ty
Commun cat on and Des gn department. Currently, I
cont nue my pass on n the ﬁeld of med a and
commun cat on w th my graduate educat on. I am a
master's degree student n Med a and V sual Stud es
program at B lkent Un vers ty. My b ggest goal s to
make a d ﬀerence and touch people's l ves w th the
projects and works that I have done and w ll do n the
future.
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Kızıyla yalnız yaşayan adam, hayattan ve kızından
kopmuş durumdadır. Babasının lg s zl ğ ne rağmen
onunla uçurtma uçurmak steyen küçük kız babasını
buna kna etmeye çalışır.
A s ngle father l v ng w th h s daughter has lost h s
connect on to both l fe and h s daughter. Desp te her
father not pay ng attent on to her, the l ttle g rl tr es to
conv nce her dad to ﬂy her k te together.

UÇURTMA
KITE

2022 / Canlandırma An mat on / 03‘ 07’’ /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Ahmet Devr m Güren
Kurgu / Ed t ng: Ahmet Devr m Güren
Canlandırma / An mat on: Nesl han Kalaycı,
Işıl Kızılkanat, N lsu Bayer

Yönetmen / D rector
15 Ek m 1999’da İzm r’de doğdu. 2017’de Işılay
Saygın Güzel Sanatlar L ses ’n b t rd kten sonra
Anadolu Ün vers tes Ç zg ﬁlm ve An masyon
bölümüne başladı ve eğ t m n sürdürmekte.

Yönetmen / D rector

He was born on October 15, 1999 n Izm r. After
graduat ng from Işılay Saygın F ne Arts H gh School n
2017, he started Anadolu Un vers ty Cartoon and
An mat on Department and cont nues h s educat on.
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Üç arkadaş, hayatları boyunca çevre k rl l ğ n n
bedel n ödemek zorunda kalırlar. Tıpkı d ğer
hayvanlar g b …
Three fr ends have to pay the pr ce of env ronmental
pollut on throughout the r l ves. Just l ke other
an mals…

Bİ’ ZAHMET
PLEASE

2021 / Deneysel Exper mental / 02‘ 17’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Eng n Ökmen
Kurgu / Ed t ng: Tarkan Taygar
Müz k / Mus c: Z ya Ergeld
Yapım / Product on: Eng n Ökmen

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Sokak Sörfü 2020
B ’ Zahmet 2021
Vak ts z Öten 2022

Yönetmen / D rector
Dokuz Eylül Ün vers tes Güzel Sanatlar Fakültes
Yönetmenl k Bölümü’nden 2021 yılında mezun oldu.
B ’ Zahmet s ml kısa ﬁlm TRT Geleceğ n İlet ş mc ler
Yarışması’nda b r nc l k ödülü aldı. Sakarya Kısa F lm
Fest val 'nden Çevre Özel Ödülü'ne layık görülen ﬁlm
Güzel Ordu Kısa F lm Fest val ’nde ve Kütahya
A zano F lm Fest val 'nde F nal st olarak yarıştı.
He graduated from Dokuz Eylül Un vers ty, Faculty of
F ne Arts, Department of D rect ng n 2021. H s short
ﬁlm B ' Zahmet won the ﬁrst pr ze n the TRT Future
Commun cators Compet t on. The ﬁlm, wh ch was
awarded the Env ronment Spec al Award from the
Sakarya Short F lm Fest val, competed as a F nal st n
the Güzel Ordu Short F lm Fest val and the Kütahya
A zano F lm Fest val.
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İnsanlar anlık duygu değ ş mler ne sah pt r. Bu
değ ş mlere sebep olan şey se "düşüneb lme"
özell kler d r. Toplum çer s nde yaşadıkları olay ve
durumlar karşısında takındıkları değ şken duygular
yalnız oldukları zaman nasıldır, duyguları örtmek ç n
taktığımız maskeler b z benl ğ m zden ne kadar
uzaklaştırıyor, hep m z ne kadar doğruyuz ne kadar
sam m y z?
People have momentary mood sw ngs. What causes
these changes s the ab l ty to "th nk". What are the
var able feel ngs they have n the face of events and
s tuat ons n the soc ety when they are alone? How far
do the masks we wear to cover up our emot ons take
us away from ourselves? How true are we, how
s ncere are we all?

FELAKET

CATASTROPHE
2021 / Deneysel Exper mental / 03‘ 38’’ HD
/ S yah&Beyaz Black&Wh te / Türk ye
Turk ye
Yönetmen / D rector: Onurhan Çallar
Kurgu / Ed t ng: Onurhan Çallar
Müz k / Mus c: Kev n MacLeod – Even ng of
Chaos
Yapım / Product on: Onurhan Çallar

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Hegemony 2022
002534 2022
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Yönetmen / D rector
14 Aralık 1996'da Iğdır'da doğdu. İlk ve orta
öğren m n Iğdır'da tamamladıktan sonra 2015 yılında
Zonguldak Bülent Ecev t Ün vers tes Uygulamalı
İng l zce ve Çev rmenl k programını kazandı. 2018
yılında Atatürk Ün vers tes İlet ş m Fakültes Radyo,
Telev zyon ve S nema bölümünde eğ t m ne başlayan
Çallar, 2022 yılında bu programdan mezun oldu. Şu
anda farklı s nema projeler yle lg lenmes n n yanında,
Atatürk Ün vers tes İlet ş m Fakültes Radyo,
Telev zyon ve S nema bölümünde yüksek l sans
eğ t m de görmekted r.
He was born on December 14, 1996 n Iğdır. After
complet ng h s pr mary and secondary educat on n
Iğdır, he won the Appl ed Engl sh and Translat on
Program at Zonguldak Bülent Ecev t Un vers ty n
2015. Çallar, who started her educat on at Atatürk
Un vers ty, Faculty of Commun cat on, Department of
Rad o, Telev s on and C nema n 2018, graduated
from th s program n 2022. In add t on to be ng
nvolved n d ﬀerent c nema projects, he s currently
study ng for a master's degree at Atatürk Un vers ty,
Faculty of Commun cat on, Department of Rad o,
Telev s on and C nema.
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Defaten Mevt, en n ha tanımlama le ölüm le yaşam
arasında hapsolmuş; ‘cotard sendromu’ yaşayan b r
keman v rtüözünün v cdan çatışmasını konu
almaktadır. Sah p olduğu nörops k yatr k rahatsızlık,
beraber nde get rd ğ ş zofren k sancılar le b rl kte
v rtüözün kend s le yüzleşeceğ somut b r gerçekl ğe
kapı açar. Yaşam le ölüm arasında g d p gel nen bu
yüzleşmede, v rtüözün en büyük sığınağı yıllardır cra
ett ğ keman sanatıdır. Kemanı le yaşama sımsıkı
tutunan v rtüöz; aynanın karşısına geçt ğ nde, sah p
olduğu geçm şten kalma yara zler ne d kkat kes lmes
le b rl kte yüzleşmen n ﬁt l ateşlen r. Bu büyük
yüzleşme; v rtüözün kemanından güç alarak verd ğ
savaşın ardından ölümü le sonuçlanacaktır. Bu
ölümde, k ş n n kend celladı olduğu gerçeğ ortaya
çıkar.

DEFATEN MEVT
DEAD AT ONCE

2022 / Deneysel Exper mental / 06‘ 28’’ HD
/ S yah&Beyaz Black&Wh te / Türk ye
Turk ye
Yönetmen / D rector: Al Olgun
Kurgu / Ed t ng: Al Olgun, Mehmet S ne
Müz k / Mus c: Jascha He fetz- Pablo De
Sarasate, Z geunerwe sen Op.20
Yapım / Product on: Al Olgun

W th the ult mate deﬁn t on, Defaten Mevt s about
consc ent ous conﬂ ct of a v ol n v rtuoso who has
'cotard syndrome' trapped between l fe and death.H s
neuropsych atr c d sorder, w th the sch zophren c
pa ns t br ngs, opens the door to a concrete real ty n
wh ch the v rtuoso w ll face h mself. In th s
confrontat on between l fe and death, the v rtuoso's
greatest refuge s the v ol n art he has been
perform ng for years. When the v rtuoso cl ng ng to l fe
w th h s v ol n stands n front of the m rror, the w ck of
confrontat on s gn ted as he looks carefully to the
scars from h s past.Th s great confrontat on w ll result
n h s death after the v rtuoso's war, powered by h s
v ol n. The truth emerges that the man s h s own
execut oner n th s death.

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
9 Ocak 2001 tar h nde Adana’nın Seyhan lçes nde
doğdum. Küçük yaşlardan t baren t yatro ve s nema
le lg lend m. 2019 yılında; Işık Ün vers tes , S nema
ve Telev zyon bölümünde eğ t m görmeye hak
kazandım. Işık Ün vers tes ; Sanat, Tasarım ve
M marlık fakültes , S nema ve Telev zyon bölümünde
l sans eğ t m me devam etmektey m. L sans hayatım
boyunca; k defa bölüm b r nc l ğ , b r defa se bölüm
k nc l ğ dereceler n kazanma başarısı gösterd m.
H kayes n kaleme aldığım, yönett ğ m ve solo
oyunculuğunu üstlend ğ m lk kısa ﬁlm projem Defaten
Mevt (2022) le s nema kar yer me başlangıç yaptım.
Kısa ﬁlm senar stl ğ ve yönetmenl ğ alanlarında
çalışmalarımı sürdürmektey m.
I was born on January 9, 2001 n the Seyhan d str ct
of Adana. I have been nterested n theater and
c nema from a young age. I was ent tled to study at
Işık Un vers ty, Department of C nema and Telev s on
n 2019. I cont nue my undergraduate educat on at the
Faculty of Art, Des gn and Arch tecture, Department of
C nema and Telev s on at Işık Un vers ty. I was
successful n w nn ng the ﬁrst place n the department
tw ce and the second place n the department once
throughout my undergraduate l fe. I started my c nema
career w th my ﬁrst short ﬁlm project Defaten Mevt
(2022), the story of wh ch I wrote, d rected and acted
as a solo actor. I cont nue to work n the ﬁelds of short
ﬁlm scr ptwr t ng and d rect ng.
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Post apokal pt k b r gelecekte nsan l şk ler ve
sam m yet tamamen b tm şt r. İnsanlara ücret
karşılığında olab ld ğ nce sam m yet etk s yaratmak
ç n dostluk h zmet ver l yordur. İnsanlar kend
nanmak sted kler hayatları ya da gerçek hayatlarını
anlatmak ç n bu h zmetten faydalanıyorlardır.
In a post-apocalypt c future, human relat ons and
nt macy are completely over. Fr endsh p serv ces are
prov ded to people for a fee n order to create as much
of an nt macy eﬀect as poss ble. People use th s
serv ce to tell about the r own l ves or real l ves that
they want to bel eve n.

DOSTLUK HİZMETİ

THE FRIENDSHIP SERVICE
2022 / Deneysel Exper mental / 02‘ 58’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Kar s Den z Kara
Kurgu / Ed t ng: Erk n Atacan
Müz k / Mus c: Em r Köseoğlu
Yapım / Product on: Kar s Den z Kara

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Adam’s Apple 2016
Seventh Day 2016
Before It’s Too Late 2017
Lost legacy 2017
People Who Color The Turk sh Flag 2017
Dot 2020
Lyc an Way Documentary 2018
Black Hole 2018
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Yönetmen / D rector
1990 İstanbul doğumlu olan Kar s Den z Kara lk ve
orta eğ t m n n ardından 2009 yılında M mar S nan
Güzel Sanatlar ün vers tes S nema-Tv bölümüne
g rd . Çekt ğ 20 kısa ﬁlm le Amer ka, İng ltere,
H nd stan, Sırb stan g b ülkelerde uluslararası
fest vallere katıldı ve b r çok ulusal fest vallerde de
yarışarak Adana F lm Fest val ’nde Altın Koza ödülü
başta olmak üzere çeş tl ödüller aldı. Kar s Den z
Kara eserler nde, nsanı daha y anlayıp daha y
anlatma amacında olduğu ç n ps koloj , felsefe ,
sosyoloj g b öznes nsan olan çeş tl alanlarda b r
çok sem nere katılıp bu alanlarda çeş tl okumalar
yaptı ve yapmaya devam etmekted r.
Born n 1990 n Istanbul, Kar s Den z Kara entered the
C nema-Tv department of M mar S nan Un vers ty of
F ne Arts n 2009 after h s pr mary and secondary
educat on. W th the 20 short ﬁlms he made, he
part c pated n nternat onal fest vals n countr es such
as Amer ca, England, Ind a, Serb a and competed n
many nat onal fest vals and rece ved var ous awards,
espec ally the Golden Cocoon award at the Adana
F lm Fest val. Kar s Den z Kara has part c pated n
many sem nars n var ous ﬁelds, such as psychology,
ph losophy, soc ology, and has made and cont nues to
make var ous read ngs n these ﬁelds because she
a ms to understand and expla n people better n her
works.
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B r t yatro sahnes nde geçen bu müz kal komed de;
romant zm konusunda tamamen zıt düşünen k
eksantr k sevg l , aﬁl b r “ayrılık senfon s ” serg lerler.
In th s mus cal comedy set n a theatre stage, two
eccentr c lovers who have complete conﬂ ct ng
understand ng of romance stage a showy ‘Breakup
symphony’.

ELVEDA ŞEKSPİR!

FAREWELL SHAKESPEARE!
2021 / Deneysel Exper mental / 02‘ 24’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Ahmed Sa d Ağaoğlu
Kurgu / Ed t ng: Recep Güneş
Müz k / Mus c: Ömer Oral
Yapım / Product on: Ahmed Sa d Ağaoğlu

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
16 Ağustos 2003 tar h nde Ankara’da doğdu. Kend n
b ld b lel s nemaya ve h kayeler anlatmaya tutkulu.
Müz k ve müz kal tes olan her şey ona lham ver yor.
İler de, hayranı olduğu oyuncularla, kend yazıp
yönett ğ şlerde yer almak en büyük hayaller nden.
S nemanın yanı sıra, sahnede ve d j tal ortamlarda da
“görkeml şovlar” yapmak st yor. B lkent Ün vers tes
İlet ş m Ve Tasarım Bölümü’nde okuyor.
He was born n Ankara on the 16th of August n 2003.
He’s been pass onate about c nema and tell ng stor es
s nce forever. Mus c and anyth ng that has mus cal ty
nsp res h m. H s b ggest dream s to wr te and d rect
projects and work w th the actors he adores. In
add t on to c nema he also wants to create grand
shows on stage and d g tal platforms. He’s study ng at
B lkent Un vers ty, Department of Commun cat on and
Des gn.
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Yusuf, 34 yaşında yalnız yaşayan nançlı b r erkekt r.
Yaşamına son vermey planlamaktadır. Fakat güçlü
olan d n nancı bunu kes n b r şek lde yasakladığı ç n
v cdanı rahatsızdır. B r şafak vakt nde planını
uygulamak ç n hazırlıklar yapar. İşleyeceğ günahın
aﬀed lmes n d lemek amacıyla kılacağı son namazı
ç n abdest alır ve ardından namaza başlar. Namaz
sırasında kaynağı bell olmayan b r güç tarafından
beden durdurulur.

GÖRÜŞME

THE AUDIENCE
2022 / Deneysel Exper mental / 06‘ 17’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmenler / D rectors: Mel h Görür,
Yetk n Kurtuluş
Kurgu / Ed t ng: Mel h Görür
Müz k / Mus c: Creepy Contrabass-T hom r
Hr stozov
Yapım / Product on: Mel h Görür, Yetk n
Kurtuluş

As a surv vor of an haunt ng event that occured n a
remote v llage, Yusuf has a fear that certa n people
are go ng to try to s lence h m for good,and that they
won't do t n a gently manner. He dec des to take h s
own l fe,but because he s devoted n a rel g on wh ch
counts su c de one of the worst s ns, he has an nner
conﬂ ct that consumes h s soul. F nally the fear w ns
over. He dec des that he w ll hang h mself by the neck.
But when he enacts h s last prayer,he gets v s ted by
an ent ty of unknown source.Is t an aud ence w th the
supernatural ,or just a s de of h m that wants to cl ng
on to l v ng?
Yönetmenler / D rectors
Mel h Görür
L sans eğ t m n Doğuş Ün vers tes Görsel İlet ş m
Tasarımı bölümünde tamamladı. B r süre freelance
olarak graﬁk tasarımla uğraştıktan sonra 4129Grey ve
Kısa Metraj F lm Prodüks yon ş rketler nde staj yaptı.
Fotoğraf ve v deo üzer ne yoğunlaşmaya başladıktan
sonra b t rme projes "Görüşme" kısa ﬁlm n çekt .
Günümüzde se photographer ve v deographer olarak
kar yer ne devam etmekted r.

Yönetmenler / D rectors

He stud ed Graph c Des gn at Doğuş Un vers ty. He
then completed h s major n V sual Commun cat on
Des gn at Doğuş Un vers ty. For a wh le he freelanced
n Graph c Des gn and then he d d an nternsh p at
4129Grey and Short F lm Product on compan es. After
focus ng on photography and v deo he shot
“Görüşme”, a short ﬁlm project. Today he cont nues
work ng as a photographer and v deographer.
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Yetk n Kurtuluş
Küçük yaştan ber sah p olduğu ﬁlm sevg s ve buna
bağlı olarak kend ﬁlm n yazma arzusunu Mel h Görür
le yaptıkları ‘’Görüşme’’ adlı kısa ﬁlm projes le
somutlaştırdı. Ayrıca 15 yaşından t baren roman,
senaryo, kısa h kaye ve v deo oyun senaryosu üzer ne
yaptığı denemeler bulunmaktadır.
He chased h s dream of c nema and ﬁlmmak ng by
shoot ng the short ﬁlm “Görüşme” w th Mel h Görür.
He also has been exper ment ng on wr t ng novels,
scenar os, short stor es and v deo game scenar os
s nce he was 15.
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Gece vakt . B r adam törensel b r şek lde esk b r
saat n t k tak ses eşl ğ nde res m yapar. B r gıcırtı ses
başlar ve devam eder. Adamın d kkat n dağıtır. Sonra
saat geceyarısı 12’y bulur. Gıcırtıyı tak p etme zamanı
gelm şt r. Adam gıcırtının peş nden g der ve b r serg
odasına g rer. Duvarlarda rahatsız ed c kadın vücudu
parçaları vardır. Heps kırmızıdır. Adam b r dolabın
önüne geçer. Gıcırtıyı durdurur ve kapıyı açar.
At n ght, a man n h s r tual. He pa nts p ctures w th the
company of an old clock's t ck ng. As he cont nues, a
squeak sound comes and cont nues. D srupt ng the
man's focus. Then the clock h ts m dn ght. It s t me to
follow the squeak. The man goes after the squeak and
enters an exh b t on room. There are d sturb ng body
parts of women on the walls. All n red. The man gets
n front of a wardrobe. He stops the squeak and opens
the door.

JANE DOE
JANE DOE

2022 / Deneysel Exper mental / 02‘ 49’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Zeynep Sude
Karabulut
Kurgu / Ed t ng: Ayşe Özgen
Müz k / Mus c: OFC Aud o Lab
Yapım / Product on: Zeynep Sude
Karabulut & Yüksel Başoğlu

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
16 Haz ran 1999’da Istanbul’da doğdum. Oğuz
Canpolat Anadolu L ses nde okulun OCL grubuna ger
vokal st olarak katıldım. F zy L se Yarışmasında en y
orkestra ödülü kazandık. Bununla b r TV programı le
röportaj fırsatı yakaladım. Bu sayede lk kez böyle b r
yoldan yürüyeb leceğ m anladım. Böylece l seden
sonra İstanbul B lg Ün vers te’s ne g rd m ve s nema
telev zyon okumaya başladım. Zamanla, s nemacı
olma ﬁkr ben daha da heyecanlandırdı. Şu anda b r
yapım stüdyosunda as stan olarak part-t me
çalışıyorum. Hal hazırda yarattığım lk proje olan Jane
Doe üstünde çalışıyorum.
Born on June 16th,1999, n Istanbul. In Oğuz
Canpolat Anatol a H gh School, I got nto the school’s
OCL Band as back vocal st. We won the best
orchestra award at ﬁzy H gh School Compet t on. W th
th s, I had the opportun ty of a TV program’s nterv ew.
And that was the ﬁrst t me that I real zed t was a path
I can take. So, after h gh school, I got nto İstanbul
B lg Un vers ty and started to study c nema and
telev s on. W th t me, I got even more exc ted about
becom ng a ﬁlmmaker. I currently work part-t me n a
product on stud o as an ass stant. My ﬁrst and current
creat on s Jane Doe.
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Çevre k rl l ğ neden yle canlılığın g derek azaldığı b r
dünyada, y yecek bulamayan balıkçı, uzun uğraşlar
sonucunda gölde yakaladığı balıkla bağ kurar. Açlık ve
v cdan arasında kalır.
In a world where v tal ty s gradually decreas ng due to
env ronmental pollut on, the ﬁsherman, who cannot
ﬁnd food, establ shes a bond w th the ﬁsh he caught n
the lake as a result of long eﬀorts. He s torn between
hunger and consc ence.

İKİLEM

QUANDARY
2022 / Kurmaca F ct on / 10‘ 01’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen/D rector: Ebubek r Sefa Akbulut
Kurgu / Ed t ng: Ebubek r Sefa Akbulut,
Beyza N met Em şen
Müz k / Mus c: Stok
Yapım / Product on: Ebubek r Sefa Akbulut

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Guda 2019 - Belgesel Documentary

Yönetmen / D rector
11 Ocak 2000 Erzurum doğumluyum. Selçuk
Ün vers tes İlet ş m Fakültes Radyo Telev zyon
S nema Bölümü'nden 2022 yılında mezun oldum.
I was born on January 11, 2000 n Erzurum. I
graduated from Selcuk Un vers ty, Faculty of
Commun cat on, Rad o Telev s on C nema Department
n 2022.
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Eng n traﬁk ışıklarında karşıdan gelen b r yle omuz
omuza çarpışacak olur ve an b r reﬂeksle omzunu
ger çeker. Bu durum Eng nde önüne geçemed ğ b r
aşağılık kompleks n tet kler. Bu kompleks Eng n' g t
g de ele geç r r ve b r nev nt kam arzusuna dönüşür.
Eng n, who s cross ng the street at an ntersect on, s
about to coll de shoulder to shoulder w th a man he
does not know, but by a sudden reﬂex, he pulls h s
shoulder back. Unable to get over th s s tuat on, Eng n
beg ns to prepare for the next counter.

KARŞIDAKİ
THE OTHER

2021 / Kurmaca F ct on / 14‘ 48’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Ş yar Baran Sakık
Kurgu / Ed t ng: Berk Canberk
Yapım / Product on: Ş yar Baran Sakık

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
Ş yar Baran Sakık 1998 yılında Muş merkezde doğdu.
İlk, orta ve l se öğren m n Muş'ta tamamladı. 2021
yılında İstanbul Yen Yüzyıl Ün vers tes Radyo
Telev zyon ve S nema bölümünden mezun oldu.
Karşıdak yönetmen n lk ﬁlm d r.
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S yar Baran Sak k was born n Mus n 1998. He
graduated from Istanbul Yen Yuzy l Un vers ty n 2021
after h s pr mary, secondary and h gh school
educat on n Mus. The Other s d rector's ﬁrst short
mov e.

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION
Özet / Summary

Yaşanmış gerçek b r h kayeden uyarlanan Kuş Olsam;
lkokul 2. sınıf öğrenc s Berﬁn’ n, öğretmen tarafından
maruz kaldığı ırkçılığı anlamaması üzer ne kurulu b r ﬁlm.
Babasının ölümünden sonra annes yle b rl kte
İstanbul’dak dedes n n yanına taşınan Berﬁn, eğ t m ne
buradak özel b r okulda devam eder. Dersler nde başarılı
olan ve kısa sürede yen okuluna alışan Berﬁn,
arkadaşlarını ve öğretmen n çok sever. B r gün Türkçe
ders dah l nde ‘’A lem ve Ben’’ adlı kompoz syon
ödev nden lk defa düşük not alan Berﬁn’ n, d ğer
dersler ndek notları da düşmeye başlar. Berﬁn düşük
notlar aldığını annes nden g zlemeye çalışır. Annes n n
durumu fark etmes yle ortaya çıkan olayda Berﬁn’ n sınıfı
değ şt r l r. Arkadaşlarından ve öğretmen nden ayrıldığı
ç n üzülen Berﬁn, sınıf değ ş kl ğ n n neden n anlayamaz.

KUŞ OLSAM

IF I WERE A BIRD
2021 / Kurmaca F ct on / 14‘ 59’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Cüneyt Işık
Kurgu / Ed t ng: Cüneyt Işık
Müz k / Mus c: H lm Yavuz Çet n – Dünya
Yapım / Product on: Banu Işık

Based on a true story the ﬁlm“Kuş Olsam” s about
the story of Berﬁn, a second grader, who doesn’t real ze
that the teacher s rac st towards her. After her father’s
death she moves nto her grandfather’s place n Istanbul
w th her mom, and cont nues her educat on there at a
pr vate school. Berﬁn, a good student, adapts to her new
school n no t me and loves her new fr ends and teacher.
One day, n a Turk sh language class she fa ls on an
essay about “My fam ly and Me” for the ﬁrst t me and
subsequently th s has a dom no eﬀect on her other
classes. Berﬁn tr es to h de the fact that she’s fa l ng her
classes from her mom. Her mom real zes th s and Berﬁn
starts a new class. Hav ng to leave her fr ends and
teacher makes Berﬁn unhappy and she doesn‘t get why
she had to start a new class.

F lmler / F lmopgraphy
VORTEX 2020 – Deneysel Exper mental

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector

1990 yılında Adana’da doğdu. Mezun yet önces Yıldız
Tekn k Ün vers tes Metalürj ve Malzeme Mühend sl ğ
Bölümü’nden ayrıldı ve Yüksek Onur Bursu le Işık
Ün vers tes S nema ve Telev zyon Bölümü’nde eğ t m n
tamamladı. İlk kısa ﬁlm ‘’Vortex’’ ulusal ve uluslararası
fest vallerden 14 ödül alarak 50’den fazla fest val gezd .
Reklam ve kl p yönetmenl ğ n n yanı sıra çeş tl t yatro
oyunları, reklam ﬁlmler ve kısa ﬁlmler n ses tasarımını
yapmaktadır, müz k prodüks yonuyla lg len yor.
He was born n Adana n 1990. Just before graduat ng
from Yıldız Techn cal Un vers ty, Department of
Metallurg cal Eng neer ng, he dropped out and then
completed the F lm and Telev s on department at Işık
Un vers ty on a h gh honor scholarsh p. H s ﬁrst short ﬁlm
‘’Vortex’’ was shown at 50 nat onal and nternat onal
fest vals and rece ved 14 awards. Apart from d rect ng
commerc al ﬁlms and v deo cl ps, he s the sound
des gner of var ous plays, commerc al ﬁlms and short
ﬁlms. He works on mus c product on.

175

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION
Özet / Summary
Çocuk sah b olmak steyen ebeveynler bunu ancak
devletler n bel rled ğ şartları yer ne get rerek ed n len
çocuk ehl yet le yapab lmekted rler. Cemal le
Meryem ç ftl kte çalışan evl b r ç ftt r. Meryem sek z
aylık ham led r ancak çocuk ç n henüz ehl yet
alamamışlardır. Ve bu durum onları b r çıkmazın ç ne
sokacaktır.
Couples want ng ch ldren need a government perm t
after fulﬁll ng pre-determ ned cond t ons. Cemal and
Meryem are a marr ed couple who l ve on a farm and
Meryem s e ght months pregnant. However, she
doesn't have governmental author zat on and th s
s tuat on w ll get them n trouble.

MERYEM
MARY

2021 / Kurmaca F ct on / 20‘ 12’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Celal Yücel Tombul
Kurgu / Ed t ng: Cem Kayhan, Celal Yücel
Tombul
Müz k / Mus c: Tural Hadıyev
Yapım / Product on: Celal Yücel Tombul

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Kuşçu B rdman – 2019 Kısa Belgesel Short
Documentary
Remo – 2018 Belgesel Documentary
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Yönetmen / D rector
1998 yılında İstanbul'un Ş şl lçes nde doğdu.
İlköğret m eğ t m n Hal de Ed p Adıvar İ.Ö.O,
Ortaöğret m eğ t m n Aydın Doğan M.T.A.L'de aldı. Bu
yıllarda edeb yat ve s nema le lg lenmeye başladı.
L sans eğ t m n İstanbul Kültür Ün vers tes Sanat
Tasarım Fakültes /İlet ş m Tasarımı Bölümü'nde
okumaktadır.
He was born n 1998 n Istanbul, Turkey. He was
nterested n l terature and c nema. He s study ng
educat on n Istanbul Kültür Un vers ty Faculty of Art
Des gn / Commun cat on Des gn Department.

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
NATIONAL STUDENT FILMS COMPETITION
Özet / Summary
B r t yatroda Franz Kafka sevg s sebeb yle şlenen
c nayetler.
Murders comm tted n a theater because of adm rat on
of Franz Kafka.

ÖLÜM TAKLASI

SALTO MORTALE

2022 / Kurmaca F ct on / 19‘ 57’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: N hat Vuran
Kurgu / Ed t ng: Ufuk Gürbüzdal, N hat
Vuran
Müz k / Mus c: Stok
Yapım / Product on: N hat Vuran

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
N hat Vuran, 2000 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta
ve l se öğren m n Şanlıurfa’da tamamladı. Çok küçük
yaşlardan ber s nemaya ve görsel sanatlara olan lg s
onu Hasan Kalyoncu Ün vers tes Radyo – Tv –
S nema Bölümü’ne taşıdı. Yen l kç , özgün ve cesur
projeler le d kkat çeken ve mezun yet ç n gün sayan
N hat Vuran, art arda kısa ﬁlm senaryoları yazıyor,
çek yor, kurguluyor. Çek m ek pler n n enerj s yüksek
“joker” elemanı olmasıyla da b l nen N hat Vuran,
geleceğ n s nema yönetmen olmaya aday!
N hat Vuran was born n 2000 n Şanlıurfa. He
completed h s pr mary, secondary and h gh school
educat on n Şanlıurfa. H s nterest n c nema and
v sual arts from a very young age carr ed h m to
Hasan Kalyoncu Un vers ty Rad o - TV - C nema
Department. N hat Vuran, who draws attent on w th
h s nnovat ve, or g nal and courageous projects and
counts the days for h s graduat on, wr tes, shoots and
ed ts short ﬁlm scr pts one after the other. N hat
Vuran, who s also known as the "joker" member of
the shoot ng crews w th h s h gh energy, s a
cand date to be the c nema d rector of the future!
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ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

ADANA SHORT FILM COMPETITION
JÜRİ ÜYELERİ / JURY MEMBERS
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

29 INTERNATIONAL ADANA
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
TH

ADANA SHORT FILM COMPETITION
JÜRİ ÜYELERİ Jury Members

Goncagül
SUNAR
ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

ADANA SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ
Jury Members

1991'de Şah ka Tekand ve Stud o Oyuncuları
topluluğu le sanat hayatına başlamıştır.
Mahallen n Muhtarları d z s yle lk kamera
karşısında oyunculuk deney m n yaşamıştır.
Sanatçı, b r çok s nema ve d z ﬁlmler nde rol
almış. T yatro oyunlarında oynamıştır Türkçe
sözlü beste yapan ve şarkılara uygun etk l
ses yle b r albüm yapmış sanatçı, müz k
çalışmalarına da aralıksız devam etmekted r.

She started her art st c career w th Şah ka
Tekand and Stud o Actors n 1991. Her ﬁrst
act ng exper ence was w th “Mahallen n
Muhtarları” telev s on ser es. The actress has
played n many ﬁlms and telev s on shows.
She has been n many plays. She composes
Turk sh mus c and has created an album as a
s nger. She cont nues work ng on mus c
projects ncessantly.

F lmler / F lmograﬁ
2017 - Her Şey Mümkün
2015 - Uzaklarda Arama
2014 - 2015 - Kader m n Yazıldığı Gün
2012 - Mutlu A le Defter
2008 - Issız Adam
2008 - Gökten Üç Elma Düştü
2005 - O Ş md Mahkum
2005 - Döngel Karhanes
2003 - Asmalı Konak - Hayat
2000 - F ller ve Ç men
2000 - Abuzer Kadayıf
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

29 INTERNATIONAL ADANA
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
TH

ADANA SHORT FILM COMPETITION
JÜRİ ÜYELERİ Jury Members

Dr. Musa
Ak
ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

ADANA SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ
Jury Members

1987 yılında Burdur’da doğdu. Erc yes
Ün vers tes İlet ş m Fakültes Radyo S nema
ve Telev zyon bölümünde l sans eğ t m n
tamamladı. Aynı anab l m dalında yüksek
l sansını yaptı. Doktorasını İstanbul
Ün vers tes Radyo Telev zyon ve S nema
Anab l m Dalında tamamladı. “Çerde”, “Kafalı”,
“Tutunmak”, “Turab”, “Mada” adlı belgesel
ﬁlmler ve “İs” adlı kurmaca ﬁlm yle Adana
Uluslararası Altın Koza F lm Fest val , Ankara
Uluslararası F lm Fest val dah l olmak üzere
ulusal ve uluslararası b r çok fest valde çok
sayıda ödül aldı. “Salyangoz” adlı kısa ﬁlm
senaryosu Kültür ve Tur zm Bakanlığı
Geleceğ n S neması, Kısa Metrajlı F lm
Projeler n Destekleme Yarışmasında B r nc l k
Ödülünü kazandı. F lm fest valler nde jür
üyel ğ görevler nde bulundu. 100’ün üzer nde
ulusal ve uluslararası ﬁlm fest val nde ülkes n
tems l ett . 30’dan fazla ödül aldı. Şu anda
Karabük Ün vers tes Türker İnanoğlu İlet ş m
Fakültes nde Doktor öğret m üyes olarak
çalışmaktadır. “D j talleşme ve Yen Medya
Dönem nde Belgesel F lm Estet ğ ” adlı
yayınlanmış b r k tabı bulunmaktadır. Bunun
yanı sıra uzun metraj ﬁlm n n senaryosunun
çalışmalarına devam etmekted r. Aynı
zamanda bağımsız olarak kısa ﬁlm ve
belgesel ﬁlm çalışmalarını sürdürmekted r...
F lmler / F lmography
Kafalı (2018)
Bay S nema: Türker İnanoğlu (2018)
Çerde (2017)
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He was born n Burdur n 1987. He completed
h s undergraduate educat on at Erc yes
Un vers ty, Faculty of Commun cat on, Rad o,
C nema and Telev s on. He completed h s
master's degree n the same department. He
completed h s doctorate n Istanbul Un vers ty,
Department of Rad o, Telev s on and C nema,
w th h s doctoral thes s t tled. He made many
short ﬁlms and documentar es. He worked as
an ass stant d rector n many TV ser es and
feature ﬁlms. Adana Internat onal Golden Boll
w th the documentary ﬁlms “Çerde”, “Headed”,
“Hold on”, “Turab”, “Mada” and the ﬁct onal
ﬁlm “Is” It has rece ved numerous awards n
many nat onal and nternat onal fest vals,
nclud ng the F lm Fest val and the Ankara
Internat onal F lm Fest val. H s short ﬁlm scr pt
named “Sna l” won the F rst Pr ze n the
M n stry of Culture and Tour sm Future
C nema, Short F lm Projects Support
Compet t on. He served as a jury member n
F lm Fest val. He represented h s country n
more than 100 nat onal and nternat onal ﬁlm
fest vals. He rece ved more than 30 awards.
He s currently work ng as a Asst. Prof. Dr. at
Karabük Un vers ty Türker İnanoğlu Faculty of
Commun cat on. He has a publ shed book
t tled “Documentary F lm Aesthet cs n the Age
of D g tal zat on and New Med a Area”In
add t on, he cont nues to work on the scr pt of
h s feature-length ﬁlm. At the same t me, he
cont nues to work on short ﬁlms and
documentar es ndependently.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29 INTERNATIONAL ADANA
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
TH

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

ADANA SHORT FILM COMPETITION
JÜRİ ÜYELERİ Jury Members

Nur C han
ÖZDOĞAN
ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

ADANA SHORT FILM COMPETITION

JÜRİ ÜYELERİ
Jury Members

Türk yönetmen, senar st, yapımcı. Kısa
ﬁlmler , ulusal ve uluslararası fest vallere
davet ed lm ş ve b rçok prest jl ödüle layık
görülmüştür. S rayet s ml kısa ﬁlm kazanmış
olduğu ulusal ve uluslararası ödüller n yanı
sıra, İng ltere’de Cambr dge Ün vers tes
tarafından 2019 yılında Yılın F lm seç lm şt r.
Son kısa ﬁlm Aynı Gecen n Lac vert , bol
ödüllü fest val yolculuğuna devam etmekted r.
Adana’da yaşamakta olan Nur C han
Özdoğan, lk uzun metraj s nema ﬁlm n n
hazırlıklarını sürdürmekted r.
F lmler / F lmography
Aynı Gecen n Lac vert / Same N ght D ﬀerent
Blue 2021
S rayet / The All See ng Bl nd 2021
Sükut / S lence 2015

Turk sh ﬁlm d rector, screenwr ter and
producer. H s short ﬁlms were nv ted nat onal
and nternat onal ﬁlm fest vals and have won
mult ple prest g ous awards. H s short ﬁlm
“S rayet”, hav ng been nv ted to many
fest vals and won many awards, was also
awarded “F lm of the Year” n Cambr dge
Un vers ty, Un ted K ngdom. “Same N ght
D ﬀerent Blue”, wh ch s h s prev ous mult
awarded short ﬁlm, cont nues ts journey of
nat onal and nternat onal ﬁlm fest vals. Nur
C han Ozdogan s n the preparat on stages of
h s ﬁrst feature ﬁlm project.
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FİLMLER / FILMS
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ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION
Özet / Summary
Asıl hayal yazar olmak olan Meryem, y rm yed
yaşında bekar b r genç kadındır. Tek başına yaşadığı
ev nde, kend steğ yle a les nden uzakta yaşamakta
olan Meryem, onl ne b r şek lde mecbur yetten, geç m
ht yaçlarını karşılayab lmek ç n call centerlık
yapmaktadır. Meryem’ n şu an yaptığı ş de öyles ne
yoğun ve yorucudur k bunun sonucunda da oldukça
mutsuzdur. Mecbur kalarak yaptığı call centerlık ve
aslında asıl yapmak sted ğ yazarlık mesleğ arasında
sürekl g t gel yaşayan ve her gününü neredeyse bu k
meslek arasındak çatışmayla geç ren Meryem, b r
süreden sonra kend ç nde de boğucu b r çatışma
çer s ne g rm şt r. Hayal olan ş yapmayı öyle çok
arzu etmekted r k , call centerlık yaptığı kend s n yok
saymaya çalışarak kend s nden b r başka ben daha
yaratmıştır. Kend s n sürekl bu döngü çer s nde
bulan Meryem, artık gerçekl k algısını y t rm ş ve
böylece k ml k sorunları ve öfke problemler yle karşı
karşıya kalmıştır.

BEN VE BİZ
ME AND US

2022 / Kurmaca F ct on / 08‘ 01’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen/D rector: Sema Tanış
Kurgu / Ed t ng : Mel sa Sayar
Müz k / Mus c : V vald -Four Seasons
Yapım / Product on: Sema Tanış
F lmler / F lmography
AHİN (2022)

Meryem s a 27 year old s ngle woman who dreams of
be ng an author. Meryem, who w ll ngly l ves apart
from her fam ly, alone n an apartment works for an
onl ne call center to make a l v ng. Meryem’s job at the
call center s so hect c and exhaust ng that t makes
her very unhappy. She gets stuck between her current
job that she does out of necess ty and her dream job,
be ng an author and th s eventually gn tes an ntense
nner conﬂ ct. She craves to be an author so much so
that she tr es to pretend not to be work ng at the call
center. She cont nuously ﬁnds herself n th s v c ous
c rcle and loses touch w th real ty and faces dent ty
and anger ssues.

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
2 Ocak 1999 tar h nde Adana’nın Yüreğ r lçes nde
doğdu. İlkokulu Derv şler İlköğret m Okulu’nda
tamamladı. Daha sonra 75. Yıl Anadolu L ses ’ne
geç ş yaptı. L se çağlarında s nemaya lg duymaya
başladı. Bunun önces nde de çok küçük yaşlardan
t baren öykü ve h kaye yazardı. Zamanla yazı
konusunda kend n daha da gel şt rd ve çeş tl nternet
s teler nde ve VİSAL adlı k tapta yazılarını
yayınlamaya başladı. Çukurova Ün vers tes İlet ş m
Fakültes ’n kazanarak Radyo, Telev zyon ve S nema
Bölümü’nü okudu ve mezun oldu. Esk şeh r’de
Katadromart’ın sağlamış olduğu k haftalık s nema
eğ t m gördü.
She was born n Yüreğ r, Adana on January 2nd 1999.
She went to Derv şler pr mary school. Then she went
to 75. Yıl Anadolu h gh school. Her nterest n c nema
began n her h gh school years. She started wr t ng
stor es when she was a k d. In t me she mproved her
wr t ng sk lls and started wr t ng for var ous webs tes
and got publ shed n the book VISAL. She entered
Çukurova Un vers ty, Faculty of Commun cat on to
study n the Rad o, Telev son and F lm department
and graduated. Thanks to Katadromart she got a two
week ﬁlm tra n ng n Esk şeh r.
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ADANA SHORT FILM COMPETITION
Özet / Summary
Esk b r Adana kadını olan Per han, Arastanın yıkık
duvarlarından b z alıp çocukluğunun düşler nde b r
yolculuğa çıkarıyor. Esk kent n sokaklarında, Büyük
Saat’ten Taşköprüye, onun çocukluk adımlarını tak p
ederken tar h ve kültürel m rasımızın değer n
hatırlıyoruz.
Through the rumbl ng walls of Arasta, Per han, an
elderly Adana women, long ng for her ch ldhood and
takes us to an age long journey n the h stor c c ty
center. Follow ng her ch ldhood steps from the Great
Clock Tower to the Stone Br dge, we remember the
value of our soc al and h stor c her tage.

FROM THE GREAT TOWER CLOCK TO
THE STONE BRIDGE
BÜYÜKSAAT’TEN TAŞKÖPRÜ’YE

2022 / Kurmaca F ct on / 5‘ HD / Renkl
Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Zafer Özgentürk
Kurgu / Ed t ng: Zafer Özgentürk
Müz k / Mus c: Chad Lawson
Yapım / Product on: Zafer Özgentürk

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Haleb 2019 - Belgesel Documentary
Aşkın Derd’hal 2018 - Belgesel
Documentary
Seymer’ n Kadınları: Hayatı Değ şenler
2016 - Belgesel Documentary
CanKırmızı: Talasem ve Orak Hücre
Anem s Üzer ne 2015 - Belgesel
Documentary
YILMAZ 2015 - Belgesel Documentary
Süveyd ye’n n Ç çekler 2015 - Belgesel
Documentary
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Yönetmen / D rector
Köşker olan babasının hayatını ayakkabı tabanlarına
vurduğu çek ç darbeler yle kazandığı Adana’lı emekç
b r a len n yed nc ve en küçük çocuğudur Zafer
Özgentürk. C ns yet eş tl ğ , müz k, toplum sağlığı ve
etnosentr zm g b konulara odaklanan çeş tl belgesel
ve kısa ﬁlm çalışmalarının yönetmenl ğ n yapmıştır.
Toplumsal eş tl ğe katkı koyacağını düşündüğü
çalışmalara görüntü yönetmen olarak da destek
vermekted r. Hayatı boyunca okuyarak üstünde
düşündüğü her şey ﬁlmler n n b r parçası hal ne
get rmekted r.
Born n Adana as the 7th and youngest ch ld of a
work ng class fam ly, surv v ng on the hard work and
art sansh p of h s cobbler father as the sole
breadw nner. Zafer Özgentürk d rected soc olog cal
documentar es and short ﬁlms on gender equal ty,
mus c, publ c health and ethnocentr sm. He
contr butes to projects about soc al equal ty as art and
photography d rector. He a ms h s l fe exper ences
and research, to be a part of h s ﬁlms.

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION
Özet / Summary
İç İşler Bakanlığı son aylarda aşırı şek lde artan
nt har vakalarının önüne geçmek ç n ülke genel n
kapsayan b r genelge yayınlar. Genelgeye göre;
bundan sonra mahalle bekç ler nt harları engellemek
ç n dönüşümlü şek lde köprülerde bekleyecek ve
bekç ler kurtardıkları her nsan hayatı ç n bakanlık
tarafından ödüllend r lecekt r. Raş t ıssız, s ms z ve
çökmekte olan b r köprüde görevlend r l r. Raş t' n
çevres ndek nsanlar onun görev yer n alay konusu
yaparlar. Durum böyle olunca nsan doğasındak en
der n prens p; takd r ed lme steğ kamçılanır.

İNTİHAR BEKÇİSİ
SUICIDE WATCHMAN

2022 / Kurmaca F ct on / 11‘ 52’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Sel n Aktaş
Kurgu / Ed t ng : Sel n Aktaş, Murat K. Toy
Müz k / Mus c : Nur Oğuz Özdoğan
Yapım / Product on: Sel n Aktaş

The M n stry of Internal Aﬀa rs ssues a nat onw de
c rcular n order to prevent the excess ve ncrease n
su c de cases n recent months. Accord ng to the
c rcular; ne ghborhood guards w ll take turns wa t ng
on the br dges to prevent su c des, and the guards w ll
be rewarded by the m n stry for every person they
rescue from now on. Rasheed s ass gned to a
deserted, nameless, collaps ng br dge n a v llage far
from the c ty center. The people around Rasheed
make h s place of duty the object of r d cule. When
th s s the case, the deepest pr nc ple n human
nature; he des re to be apprec ated s st mulated.

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
2022 Kolay Gels n Beyler
2018 Satlık

Yönetmen / D rector
1995 yılında Adana’da doğdu. 2014 yılında Çukurova
Ün vers tes İlet ş m Fakültes Radyo Telev zyon ve
S nema Bölümü’nü kazandı ve 2018 yılında bölüm
b r nc s olarak mezun oldu. Mers n Ün vers tes nde
yüksek öğret m ne devam etmekted r. Ayrıca l sans ve
yüksek l sans eğ t mler devam ederken futbol ve
basketbol maçlarında kameraman olarak çalışmıştır.
İk seneden ber b r belgesel kanalında kurgu
yönetmen olarak çalışmaktadır. Yönetmenl ğ n
yaptığı “Satlık” ve “Saklambaç” s ml kısa ﬁlmler hem
yurt ç nde hem yurt dışında b rçok fest valde yer almış
ve ﬁlmler çeş tl ödüllere layık görülmüştür.
She was born n 1995 n Adana. She started
Çukurova Un vers ty Faculty of Commun cat on,
Department of Rad o, Telev s on and F lm n 2014 and
graduated as the top student of her department n
2018. She cont nues her master’s degree at Mers n
Un vers ty. She also worked as a camerawoman at
football and basketball matches wh le study ng. For
two years she’s been work ng as a d rector of ed t ng
for a documentary channel. The two short ﬁlms she
d rected- “Satlık” and “Saklambaç” have attended
many fest vals n Türk ye and abroad and rece ved
var ous awards.
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ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION
Özet / Summary
Ahmet ve El f Adana’da mevs ml k tarım şç s olarak
çalışmaktadırlar. İk s de 12 yaşındadır. Çok y
anlaşan ve b rb r ler n çok seven bu k arkadaşın
yolları b r gün ayrılır. Çünkü Adana’da şler b ten El f’ n
a les Ordu’ya fındık toplamaya g decekt r. Ahmet bu
durumdan dolayı çok üzgündür. El f se Adana’dan
ayrılırken Ahmet’e b r hed ye vermek ster. Ona
verecek en güzel hed yen n tarlada çalıştığı kasası
olduğunu düşünür. Kasaya adını yazar ve ç çekler
ç zer. Ahmet kend s ne hed ye ed len kasayla
çalışmaya başlar böylece. Kasayı h ç yanından
ayırmaz. Tarlada topladığı ürünü El f’ n kend s ne
hed ye ett ğ kasaya koyar sonra ürünü başka kasaya
boşaltarak çalışır. B r gün tarlada çalışırken dolu olan
kasasını yere bırakıp ç ş n yapmaya g der. O sırada
tarladak b berler almaya gelen kamyona Ahmet’ n
kasasını da yüklerler. Döndüğünde kasasını
bulamayan Ahmet pan k b r şek lde kasasını aramaya
başlar.

KASA

THE BOX

Yönetmen / D rector

2022 / Kurmaca F ct on / 08‘ 40’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Serkan Dem rtaş
Kurgu / Ed t ng : Koray Çet n
Müz k / Mus c : Erdal Güney
Yapım / Product on: Serkan Dem rtaş
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Ahmet and El f work as seasonal agr cultural workers
n Adana. They are both 12 years old. They get along
well and love each other very much, but one day, El f's
fam ly ﬁn shed the r work n Adana, and then to collect
hazelnuts they went to Ordu, and the r paths spl t. But
before leav ng Adana, she wants to g ve Ahmet a
present. She th nks the most beaut ful present to g ve
h m would be a box she s work ng w th n the ﬁeld.
Ahmet wr tes El f's name on the box and decorates t
w th beaut ful ﬂowers. Thereafter Ahmet works w th
the present wh ch was g ven to h m all the t me. He
never leaves the box by h s s de. He puts the peppers
he collected n the box that El f gave as a present, and
then he unloads the box nto another one. One day,
wh le he s work ng n the ﬁeld, he puts the box full of
peppers on the ground, and then goes to pee. Dur ng
that t me, to p ck the boxes a truck came to the ﬁelds,
and they loaded the Ahmet's box on the truck w th
other boxes. When he returns, Ahmet real zes that h s
box s m ss ng, and he starts look ng at the box n a
pan c.
Yönetmen / D rector
Selçuk Ün vers tes İlet ş m Fakültes mezunu olan
Serkan Dem rtaş, lk yönetmenl k deney m olan
‘’Kasa’’ kısa ﬁlm ne kadar ün vers te yıllarında b rçok
projede yer almıştır. Mezun yet n n ardından çeş tl
telev zyon kanallarının haber merkezler nde muhab r
ve ed tör olarak çalışmıştır. Gazetec l k hayatına son 5
yıldır parlamento muhab r olarak devam etm ş olup
2021 yılı t bar yle Sputn k Haber Ajansı Parlamento ve
Cumhurbaşkanlığı Muhab r olarak görev yapmıştır.
Serkan Dem rtaş, who graduated from Faculty of
Commun cat on at Selcuk Un vers ty, took part n many
projects dur ng h s un vers ty years unt l h s ﬁrst
d rector al work, the short ﬁlm "Kasa". Follow ng h s
graduat on, he worked as a reporter and ed tor n the
news centers of var ous telev s on channels. He has
cont nued journal sm as a parl amentary
correspondent for the last 5 years and n 2021, he
worked as a Parl amentary and Pres dent al
orrespondent for Sputn k News Agency.

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION
Özet / Summary
1963’te su kasta uğrayan Amer kan başkanı John F.
Kennedy’n n ruhu, Mahmut Haklıgör’ün beden nde
yen den hayat bulur. Tüm mahalle halkı onun
Kennedy olduğuna çten b r şek lde nanır. Namı-ı
değer Kennedy Mahmut, şu an sebze nakl yec l ğ
yapmakta ve ek olarak düğünlerde org çalmaktadır.
Yönetmen n de yaşadığı mahallen n ve ş
arkadaşlarının bu reenkarnasyon olayına bakışı ve
Mahmut Bey’ n renkl yaşantısı belgesel n konusudur.
H kâye, doğal b r d l ve katılımcı-gözlemc b r bakış
açısıyla anlatılmıştır. “Kennedy’n n Doğuşu” belgesel ,
Mahmut Bey’ n Kennedy olma yolculuğunun ve
çevres n n bu yolculuktak duruşunu anlatan b r
h kayed r.

KENNEDY’NİN DOĞUŞU

THE BIRTH OF KENNEDY

2022 / Belgesel Documentary / 16‘ 08’’ HD
/ Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen/D rector: Gülben Arıcı
Kurgu / Ed t ng : Gülben Arıcı
Müz k / Mus c : Ferd Özbeğen – D lek Taşı
/The Crossboard
Yapım / Product on: Özgür S nematek,
Gülben Arıcı

The sp r t of the Amer can Pres dent John F. Kennedy,
who was assass nated n 1963, resurrects n Mahmut
Haklıgör's body. The ent re ne ghborhood s ncerely
bel eves that he s Kennedy. Kennedy Mahmut s
currently a vegetable transporter and also plays the
organ at wedd ngs. The perspect ve of the d rector's
ne ghborhood and h s colleagues on th s re ncarnat on
event and Mahmut Bey's colorful l fe are the subject of
the documentary.The story s told n a natural
language and from a part c pant-observer perspect ve.
The documentary "The B rth of Kennedy" s about
Mahmut Bey's journey to becom ng a Kennedy and
the stance of h s people on th s journey.

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Panopt kon 2019 – Kısa F lm Short F lm
Dövme 2018 – Kısa Belgesel Short
Documentary
İnsan H kayeler – B r Başka, 2021 – Kısa
Belgesel Short Documentary

Yönetmen / D rector
İsm m Gülben Arıcı. 1997 yılında Adana’da doğdum.
Çukurova Ün vers tes , İlet ş m Fakültes Radyo,
Telev zyon ve S nema Bölümü’nden mezun oldum.
Okul süres nce b rçok kısa ﬁlm ve belgesel çek m ne
dah l oldum. Daha önce b r kısa kurmaca ﬁlm ve dört
kısa belgesel ﬁlm çekt m. 2020-2021 yılları arasında
reklam ve s nema ﬁlmler nde rej as stanlığı yaptım.
I am Gülben Arıcı. I was born n Adana n 1997. I
graduated from Çukurova Un vers ty, Faculty of
Commun cat on, Department of Rad o, Telev s on and
C nema. Dur ng my educat on, I was nvolved n
shoot ng many short ﬁlms and documentar es. I shot
one short ﬁct onal ﬁlm and four short documentary
ﬁlms before. Between 2020-2021, I worked as a
d rector ass stant n commerc als and mov es.
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ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION
Özet / Summary
Adana kadınları dayanışmayla güçlen yor, değ ş m
mahalleler nden başlatıyor. Seyhan’ın çeş tl
mahalleler nden kadınlar aldıkları toplumsal c ns yet
eş tl ğ temell eğ t mle değ şen yaşamlarını, üret me,
eğ t me, hayatın her alanına ve demokrat k karar alma
mekan zmalarına katılma ve akt f vatandaş olma
serüvenler n anlatıyor.
Women of Adana are d scover ng the r power thorugh
sol dar ty and k ckstart soc al change from the r
ne ghborhoods. Women from var ous ne ghborhoods
of Seyhan are tell ng us about a l fe chang ng, gender
equal ty based tra n ng and how they began to take
the r part n product on, educat on and all aspects of
l fe wh le also ra s ng the r vo ces n the democrat c
dec s on mak ng mechan sms as act ve c t zens.

SEYHAN'IN LİDER KADINLARI
THE LEADER WOMEN OF SEYHAN

2022 / Belgesel Documentary / 21‘ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Ferzan Özyaşar
Kurgu / Ed t ng : Ferzan Özyaşar, Zafer
Özgentürk
Müz k / Mus c : İsma l Güngör
Yapım / Product on: Ev Hanımları
Dayanışma ve Kalkındırma Derneğ

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Tuvalet 2017 – Kısa Belgesel Short
Documentary
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Yönetmen / D rector
V deonun gücünü ün vers te yıllarında keşfeden
Ferzan Özyaşar, y rm yılı aşkın süred r sosyal
projeler, saha araştırmaları, medya çalışmaları ve
doğa sporları le lg len yor. Medya-pol t ka
araştırmaları, fade özgürlüğü, b r arada yaşama
kültürü ve toplumsal c ns yet eş tl ğ alanlarında
yaptığı araştırma, ﬁlm ve sosyal projelerde aldığı
sosyoloj eğ t m doğrultusunda toplumsal b r v zyon
ortaya koymaya ve sosyal değ ş me katkıda
bulunmaya özen göster yor.
D scover ng the power of v deo product on dur ng her
undergrad stud es, Ferzan Özyaşar s nterested n
soc al projects, ﬁeld research, med a stud es and
outdoor sports for over 20 years. Follow ng her sol d
background as a soc olog st, she tr es her best to
contr bute to soc al change through med a-pol t cs
research, freedom of speech, culture of l v ng together
and gender equal ty through ﬁlm product on research
and soc al projects.

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
ADANA SHORT FILM COMPETITION
Özet / Summary
C han, müz k konusunda çok yetenekl , adeta müz ğ
ruhunda h sseden b r d r. Müz syen olsun olmasın
arkadaşlarının b rçoğu C han’ın çok yetenekl
olduğunu farkındadırlar. C han’ın sanata ve müz ğe
karşı duyarlılığının ve yeteneğ n n yanında tüm bu
kab l yetler boşa çıkaran davranışları da vardır. Çoğu
zaman arkadaşlarının orkestra davetler ne g tmeyerek
onların y n yet n n su st mal eder. Y ne b r gün
Adana’da kalburüstü mekânlarda orkestra şeﬂ ğ
yapan Yaşar, C han’ı orkestrasına keman çalmak
üzere çağırır. Fakat C han, söz vermes ne rağmen,
artık Adana’da müz syenl k yapmak stemed ğ ve
İstanbul’a g tmek sted ğ bahanes yle Yaşar’ın
orkestrasına katılmaz. Adana küçük b r yerd r ve b r
gün mutlaka Yaşar’la karşılaşacaklardır. Bu
karşılaşma C han’ın hayatına da r b rçok detayı
öğrenmem ze ves le olacaktır.

YAŞAMA UĞRAŞI

THE PURSUIT OF LIVING
2022 / Kurmaca F ct on / 20‘ 03’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Hal t Kayacan
Kurgu / Ed t ng : Hal t Kayacan
Müz k / Mus c : Mehmet Ataman
Yapım / Product on: Hal t Kayacan, Teoman
Akın İnan, Onur Bayraktar

C han s a person who s very talented n mus c, and
he feels mus c n h s soul. Many of h s fr ends,
whether they are mus c ans or not, are aware that
C han s very talented. C han also has att tude that
frustrate all these ab l t es. Mostly, he does not go to
the orchestra nv tat ons of h s fr ends, and gnores
the r goodw ll. One day, Yaşar conduct ng orchestra n
el te places n Adana nv tes C han to h s orchestra to
play v ol n. Desp te h s prom s, C han does not
part c pate n Yaşar's orchestra on the excuse of not
one th ng to make mus c n Adana and want ng to go
to İstanbul. As a result Adana s a small c ty and one
day, he w ll deﬁn tely meet Yaşar. Th s encounter w ll
help us learn many deta ls about h s l fe.

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector
25.08.1985 yılında Adana’nın Yüreğ r lçes nde doğdu.
İlk, Orta ve L sey Adana’nın İnc rl k semt nde,
Ün vers tey Mers n Ün vers tes Radyo Tv ve S nema
bölümünde okudu. Ün vers te dönem boyunca
İstanbul’da çeş tl d z , s nema, reklam ve v deo kl p
şler nde kamera as stanı ve focus puller olarak çalıştı.
Ayrıca b rçok kısa ﬁlm projes n n çeş tl
departmanlarında görev aldı. Bunlardan görüntü
yönetmenl ğ n yaptığı “Kafe De K tap” ve “Oyun”,
görüntü yönetmenl ğ n ve kurgusunu yapmış olduğu
“Zemberek” adlı kısa ﬁlmler n dışında, yönetmen
yardımcılığını yapmış olduğu “Uyanış” adlı kısa ﬁlmler
çeş tl fest vallerde göster ld ve ödüller aldı.
He was born on 25.08.1985 n Yüreğ r, a d str ct of
Adana, Turkey. He completed pr mary educat on and
h gh school n Adana. He graduated from Mers n
Un vers ty and stud ed on Rad o, TV and C nema.
Dur ng h s college educat on, he worked as a camera
ass stant and focus puller n var ous TV ser es,
c nema, advert sement and v deo cl p works n
Istanbul. He also worked n var ous departments of
many short ﬁlm projects. “Caﬀê dê Bookhouse” and
“The Game” wh ch he s the d rector of photography,
“Zemberek” wh ch he s the d rector of photography
and ed t ng and “Awaken ng” wh ch he s the ﬁrst
as stant d rector were presented and awarded.
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ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING
Özet/ Summary :
Adasokağı ‘’B r Başarı Öyküsü’’ Adana’nın kenar
mahalles nde yer alan Adasokağı İlköğret m Okulu’nda
toprak sahada hentbol öğren p, bütün engeller
aşarak, süper l ge kadar çıkan kız çocuklarının başarı
h kayes n anlatmaktadır.
“Adasokağı”,- a success story- tells the story of g rls
from Adasokağı pr mary school, a school n Adana’s
slums, who learn to play handball on so l and make t
to the prem er handball league aga nst all odds.

ADASOKAĞI ‘’BİR BAŞARI HİKAYESİ’’
ADASOKAGI ‘’A SUCCESS STORY’’

Yönetmen / D rector:
Özge Adanır, 1996 Adana doğumludur. Çukurova
Ün vers tes İlet ş m B l mler n b t rd kten sonra Atom
F lm bünyes nde Adana ve İstanbul’da ﬁlm
çalışmalarında bulundu.
Özge Adanır was born n Adana n 1996. After
graduat ng from Çukurova Un vers ty, Commun cat on
Sc ences she worked for Atom F lm n Adana and
Istanbul.

Yönetmen / D rector

2022 / 30’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Özge Adanır
Senaryo/Screenplay: Özge Adanır – Tufan
Ş mşekcan
Müz k / Mus c : Anon m
Görüntü Yönetmen /C nematography: Ozan
Erkmen
Kurgu / Ed t ng : Özge Adanır
Oyuncular /Cast : Adasokağı Spor Kulübü
Yapımcı / Producer : Mehmet Sarıca –
Nurc han Temur
Yapım / Product on: Atom F lm - SNT F l
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ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING
Özet / Summary
On yıldır süren çocuk hasret nden sonra Zühre
kayınval des n n ve köylüler n baskılarına dayanamaz
ve baba olması üm d yle kocası Ömer’ kuma almaya
zorlar. Zühre’n n yaptığı seç m n sonuçlarına
katlanmak k s ç n de kolay olmayacaktır.
After ten years of yearn ng for a ch ld Zühre can't
stand anymore and forces her husband Ömer to have
a second w fe n the hope of Ömer's becom ng a
father. Bear ng the consequences of her dec s on
would not be easy for both of them.

AH’LAR AĞACIM
THE TREE OF MY YEARNINGS

Yönetmen / D rector

2019 / 46’31’’ / Renkl Color / Türk ye
Turkey
Yönetmen/D rector: Emel Bulut
Senaryo/Screenplay: Emel Bulut
Müz k / Mus c : Uğur Önür, İsma l Çakır,
Ceren Akyıldız, Met n Kahraman, Kemal
Kahraman, Emel Bulut
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Kağan Şah n
Sanat Yönetmen / Art D rector : Osman
Çankırılı
Kurgu / Ed t ng : Kağan Şah n, Anıl Okçu
Oyuncular /Cast : Serdar Orç n, N han Aşıcı
Aker, Şebnem D ll g l, İlda Özgürel
Yürütücü Yapımcı: Celal Dem r
Yapım / Product on: MSGSÜ-STM
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Yönetmen
2003’de M mar S nan Güzel Sanatlar Ün vers tes
S nema-Tv Bölümü’nde başladığı eğ t m n 2019’da
tamamlayarak mezun olmuştur. 2005'den ber pek çok
uluslararası ve yerl s nema ﬁlm nde yönetmen
yardımcısı olarak çalışmıştır. 2019’da mezun yet
projes olarak yapımını gerçekleşt rd ğ “Ah’lar Ağacım
/ The Tree of my Yearn ngs” adlı orta metraj ﬁlm n
senar st, yönetmen ve yapımcısıdır.
Graduated from M mar S nan F ne Arts Un vers ty
C nema-TV Department n 2019. S nce 2005, she has
worked as an ass stant d rector n many nternat onal
and nat onal mov es. She s the screenwr ter, d rector
and producer of the m d-length ﬁlm "Ah'lar Ağacım /
The Tree of my Yearn ngs", wh ch she produced as a
graduat on project n 2019.

ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING
Özet/ Summary
Hayatlarında lk defa el ne kamera almış kadınların,
d k ş nakış atölyes nden s nema atölyes ne, oradan
fest vallere uzanan yolculukları. Arş pel n kadınlarının
s nemanın büyülü dünyasıyla tanıştıktan sonra
değ şen hayatları. İğne pl kle üreten eller n, kamera
ve tr podla üretmes n n, kırmızı halıda yürüyüşler n n
h kayes .
The story of women who have touched a camera for
the ﬁrst t me n the r l ves -The r journey from
needlecraft to ﬁlm workshops to fest vals-. The l ves of
the arch pelago women chang ng after they d scover
the mag cal world of c nema. The story of the hands
that once created by needles and thread now creat ng
v a cameras and tr pods and the r walk on the red
carpet.

ARŞİPEL KADINLARI
The Women of the Archipelago

2022 / 45’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen / D rector: K bar Dağlayan Y ğ t,
Nejla Devec İmancı
Müz k / Mus c: Serkan Yüksel
Görüntü Yönetmen /C nematography: K bar
Dağlayan Y ğ t
Sanat Yönetmen / Art d rector:
Kurgu / Ed t ng: K bar Dağlayan Y ğ t,
Yavuz Gümüş
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SPECIAL SCREENING
Özet/ Summary

GENÇLİK TİYATROSU
THE YOUTH THEATRE

2022 / 90’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Nurgül Bayram
Senaryo/Screenplay: Nurgül Bayram
Müz k / Mus c : Al Otyam
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Mehmet Solak
Kurgu / Ed t ng : Eng n Teddy Hayıroğlu
Yapımcı / Producer : Nurgül Bayram

Belgesel, Türk ye’de toplumcu çağdaş t yatronun
temeller n atarak, Türk t yatrosunun lk defa Avrupa’ya
açılmasını sağlamış, usta t yatrocular yet şt rm ş,
ülkem z n lk ün vers te t yatrosunun h kayes n ve Türk ye
üzer ndek etk ler n anlatmaktadır. Yapımı üç yıl süren
belgeselde; Haldun Dormen, Genco Erkal, İzzet Günay,
Z hn Göktay, Nevra Serezl , Yılmaz Gruda, Al Özgentürk,
Erol Kesk n, Suna Kesk n, Tan Oral, Aydın Eng n, Can
Kolukısa, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen g b 40 değerl
s mle röportajlar yapılarak, daha önce h ç yayınlanmamış
fotoğraﬂar kullanıldı. Bugün çok az k ş n n b ld ğ bu
amatör t yatro; ürett ğ eserler, mza attığı lklerle Türk
t yatro tar h çer s nde çok öneml b r yere sah pt r.
The documentary reveals the story of Turkey’s ﬁrst
un vers ty theatre and ts nﬂuent al role on the country
known by few people today: “The Youth Theatre”. It marks
the genes s of contemporary soc al theatre n Turkey that
acted as a hub for art sts to bloom, featur ng a key mpact
n the h story of Turk sh theatre w th ts plays and pr st ne
ach evements of success and open ng the doors to
nternat onal areas for Turk sh theatres. Product on of the
documentary took 3 years and 40 major names have
been nterv ewed. Prev ously unpubl shed many
photographs of the per od are w th n the coverage of the
mov e.

Yönetmen / D rector

Yönetmen / D rector

1979 yılında Adana’da doğdu. Mustafa Kemal Ün vers tes
Haberleşme bölümünden 2000 yılında mezun oldu.
Senaryo Yazarları Derneğ ’nden; Safa Önal, Üm t Ünal,
B rol Güven, Atay Sözer’den senaryo yazarlığı eğ t m
aldı. Sabah Çocuk Gazetes Yazı İşler Müdürlüğü ve
b rçok derg de ed törlük yaptı. Usta Senar st ve
Yönetmen Safa Önal’ın senaryo ve rej as stanı olarak
b rçok d z ve s nema ﬁlm nde görev aldı. “Tar he Adını
Yazdıran Kadınlar” adlı projeyle, T.C. A le, Çalışma ve
Sosyal H zmetler Bakanlığı’ndan ödül aldı. B rleşm ş
M lletler sponsorluğunda kl m değ ş kl ğ ne farkındalık
yaratma amaçlı hazırladığı “İkl m İzc ler ” adlı ç zg ﬁlm
Türk ye’de b rçok lkokulda göster ld .
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Born n 1979 n the c ty of Adana, she graduated from
Mustafa Kemal Un vers ty, Department of Commun cat on
n 2000. She took scr pt lessons at Scr pt Wr ters
Assoc at on. She worked as an ed tor at Sabah
Ch ldren’s Newspaper and n many other journals. She
took part n mov es and TV ser es as a playwr ght and
ass stant d rector of Safa Önal. Women Who Made The r
Marks n H story – Turk sh M n stry of Fam ly, Labour and
Soc al Serv ces. The Cl mate Scout - Sponsored by the
Un ted Nat ons and screened n pr mary schools to ra se
awareness on cl mate change.

ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING
Özet/ Summary
Alınmayan önlemler ve kötü çalışma koşulları
yüzünden madenlerde ölen şç sayısı sürekl
artmaktadır. İlyas önderl ğ nde Nurett n ve Hal l, şç ler
bu ölümlere karşı örgütlenmeye çağırır. Ölümler n
patronlarının hmalkâr tavırları sebeb yle
gerçekleşt ğ n , haklarını savunmaları gerekt ğ n
söylerler. Bunun ç n bağımsız b r müfett ş n çalışma
koşullarını denetlemes n sterler. Bu stek maden
sah b ve patronun destekled ğ sarı send kayı
harekete geç r r. İlyas’ı arkadaşlarını yıldırmayan
patron ve adamları, onu öldürerek bu şe b r son
vermeye çalışır. İlyas’ın yaralanmasına sebep olan bu
saldırı, şç ler n mücadeles ne güç katacaktır.

MADEN

Seç lm ş
F lmograﬁ /
Selected
F lmography
2010 İstanbul’da
Aşk
1996 B r Erkeğ n
Anatom s
1995 B r Kadının
Anatom s
1994 Yengeç Sepet
1987 Yağmur
Kaçakları
1979 Dem ryol

Yönetmen / D rector

1978 / 89’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Yavuz Özkan
Senaryo/Screenplay: Yavuz Özkan
Müz k / Mus c: Zülfü L vanel
Görüntü Yönetmen / C nematography: İzzet
Akay
Kurgu / Ed t ng : İsma l Kalkan
Oyuncular /Cast : Cüneyt Arkın, Tarık Akan,
Hale Soygaz , Hal l Ergün,Meral Orhansay
Yapımcı / Producer : Atıf Yılmaz, Yavuz
Özkan

The number of workers who d e n the m nes s
constantly ncreas ng due to measures not be ng
taken and poor work ng cond t ons. Under the
leadersh p of İlyas, Nurett n and Hal l call the workers
to organ ze themselves aga nst these deaths. They
say that the deaths are due to the negl gent att tudes
of the r bosses and that they should defend the r
r ghts. They want an ndependent nspector to check
the work ng cond t ons. Th s request act vates the
Yellow Un on, wh ch s supported by the m ne owner
and the boss. Unable to nt m date İlyas and h s
fr ends, the boss and h s men try to put an end to th s
by k ll ng h m. But İlyas s only wounded and t w ll just
go to strengthen the resolve of the workers.
Yönetmen / D rector
S nemaya küçük rollerde oyuncu olarak g rd . Vard ya
adında kısa ﬁlm denemes yaptı. 1974'te 2x2 Eş tt r 5
ﬁlm yle yönetmenl ğe başladı. Bunu k nc ﬁlm Maden
(1978) zled . F lm, 15. Antalya F lm Fest val le SİYAD
Ödüller 'nde En İy F lm ödüller n aldı. 1979'da Tan
F lm ş rket n kurdu. Aynı yıl Dem ryol (1979) ﬁlm n
çekt .1994'te çekt ğ Yengeç Sepet ﬁlm yle 31. Antalya
F lm Fest val 'nde En İy F lm ve En İy Yönetmen
Ödülü le 9. Adana F lm Fest val 'nde En İy 3. F lm
Ödülü'nü aldı.1995'te Z-1 F lm Atölyes 'n kurdu.
B rçok alandan oluşan 33 k ş l k öğret m kadrosuyla
ücrets z s nema eğ t m verd . 1999-2002 yılları
arasında F lm Yönetmenler Derneğ Genel Başkanlığı
da yapan Özkan, son olarak 2010 yılında İstanbul'da
Aşk ﬁlm yle s nemaseverlerle buluştu.
H s entrance nto c nema was n m nor roles. He made
a short ﬁlm tr al named Vard ya. H s d rect ng career
started w th h s ﬁlm 2x2 Eş tt r 5 n 1974. H s second
ﬁlm Maden, wh ch came n 1978, won h m the Best
F lm Award at the 15th Internat onal Antalya F lm
Fest val and SİYAD Awards. It was 1979 when he
founded Tan F lm company and d rected the ﬁlm
Dem ryol (1979).
The d rector’s 1994 ﬁlm Yengeç Sepet won h m the
Best F lm and Best D rector awards at the 31st
Internat onal Antalya F lm Fest val, as well as the
Th rd Best F lm Award at the 9th Adana F lm Fest val.
In 1995, Özkan started Z-1 F lm Workshop, wh ch
prov ded free c nema classes w th a faculty of 33
teach ng staﬀ. Also the 1999-2002 term cha rman of
F lm Yönetmenler Derneğ (Assoc at on of
F lmmakers), Özkan released h s latest ﬁlm
İstanbul’da Aşk n 2010.
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Özet/ Summary
B r Hek m n Anıları, Osmanlı İmparatorluğu’ndan
Türk ye Cumhur yet ’ne geç ş sürec nde Türk tıbbının
modernleşmes ne ve kadınların hayatına b rçok
şek lde katkıda bulunan kadın hastalıkları ve doğum
uzmanı Doktor Bes m Ömer (Akalın) Paşa’nın hayatını
ve çalışmalarını anlatan b r belgeseld r. Bütün hayatını
toplum sağlığına ve Türk tıbbının gel ş m ne adamış
Bes m Ömer Paşa çalışmaya, ne yazık k henüz bu
tarz b r gel ş me hazır olmayan b r topluma rağmen,
ısrarla devam etm şt r. Karşılaştığı tüm zorluklara
rağmen çoğu hedeﬁne ulaşmış ve hayattayken
toplumda takd r görmeye başlamıştır.

BİR HEKİMİN ANILARI
MEMOIRS OF A PHYSICAN

Seç lm ş
F lmograﬁ /
Selected
F lmography
1999 Kayıkçı
2005 Ayın Karanlık
Yüzü
2007 Mav Gözlü
Dev Nazım H kmet
2013 Yarım Kalan
Muc ze
2019 H lal- Ahmer
Hanımlar Merkez
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Yönetmen / D rector

2022 / 60’ / Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: B ket İlhan
Senaryo / Screenplay: Aydan Gündüz
Müz k / Mus c: Hüsey n Kıyak
Görüntü Yönetmen / C nematography:
Aydın Sarıoğlu
Sanat Yönetmen / Art D rector: Burcu
Karakaş
Kurgu / Ed t ng: Beran Pekol
Oyuncular / Cast: Baht yar Eng n, Gülşah
El kbank
Yapımcı / Producer: B ket İlhan
Yapım / Product on: S nev zyon F lm San.
Ve T c. Ltd. Şt .

Memo rs of a Phys c an s a documentary about the
l fe and work of Bes m Ömer (Akalın) Pasha, a
gynaecolog st and obstetr c an who contr buted n
many ways to the modern zat on of Turk sh med c ne
and l ves of women dur ng the trans t on per od from
the Ottoman Emp re to the Republ c of Turkey. Bes m
Ömer Pasha, who devoted h s ent re l fe to publ c
health and the development of Turk sh med c ne,
cont nued to work pers stently desp te a soc ety that
was, unfortunately, not yet ready for such a
development. Desp te all the hardsh p he faced, he
managed to reach most of what he had set out to do
and began to be apprec ated n soc ety wh le he was
al ve.

Yönetmen / D rector
B ket İlhan İzm r’de doğdu. Ankara Gaz Ün vers tes
İng l zce Bölümü’nden mezun oldu. 13 yıl boyunca
çeş tl kurumlarda İng l zce öğretmenl ğ yaptı. F lm
kar yer ne 1981 yılında yönetmen as stanı olarak
başladı. Uzun metrajlı ﬁlmler, d z ler ve belgeseller
dâh l olmak üzere 12 projede yönetmen olarak çalıştı.
1991’de S nev zyon Yapım Ş rket ’n kurdu. Ayrıca
yabancı ülkelerden yapımcılarla bazı ﬁlmler n ortak
yapımcılığını yaptı.
B ket İlhan was born n Izm r. She graduated from
Ankara Gaz Un vers ty, Department of Engl sh. She
worked as an Engl sh Language teacher for th rteen
years. She started her ﬁlm career as an ass stant
d rector n 1981. She has worked as a d rector n 12
projects nclud ng feature ﬁlms, TV ser es and
documentar es.In 1991, she establ shed S nev zyon
F lm Ltd. Company. She has also co-produced some
ﬁlms w th producers from fore gn countr es.
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BALIĞINI YE!
EAT YOUR CATFISH!

Yönetmen / D rector

2021 / 74’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Senem Tüzen, Adam
Isenberg, Noah Am r Arjomand
Senaryo/Screenplay: Senem Tüzen, Adam
Isenberg
Görüntü Yönetmen /C nematography: Noah
Am r Arjomand
Kurgu / Ed t ng : Senem Tüzen, Adam
Isenberg
Oyuncular /Cast : Kathryn Arjomand, Sa d
Arjomand,
Yapımcı / Producer : Senem Tüzen, Adam
Isenberg, Noah Am r Arjomand
Yapım / Product on: Zela F lm

Özet/ Summary
ALS’l yıllar Kathryn’ felçl ve 24 saat bakıma muhtaç
bırakmıştır. Ancak z hn akt f ve sağlamdır. Solunum
c hazına bağlı olarak ömrünün sonuna kadar böyle
yaşayab l r. Fakat kocası Saïd duruma daha fazla
katlanamamakta; New York’ta ana babasıyla yaşayan
oğlu Noah, annes n n bakımı ve akadem k
yükümlülükler arasında bocalamaktadır. Kathryn sık
sık umutsuzluğa düşer, ancak kızının yaklaşan
düğününü görmek ç n sabreder. H çb r ek p olmadan,
tamamen Kathryn' n bakış açısından çek len Eat Your
Catﬁsh, 930 saatl k görüntünün kurgulanmasıyla
ortaya çıktı. Sonuç: Kırılma noktasındak b r a len n
son derece mahrem ve alaycı b r portres .
Years w th ALS have left Kathryn paralyzed and
need ng 24-hour care. W th her m nd ntact and hav ng
opted for mechan cal breath ng, she could l ve l ke th s
ndeﬁn tely. But the s tuat on has emb ttered and
al enated her husband Saïd. Her grown-up son Noah,
who l ves w th Kathryn and Sa d n the r New York C ty
apartment, struggles to balance h s academ c
obl gat ons w th those he feels to h s mother. Kathryn
often falls nto despa r, but she has been hold ng on to
see her daughter’s wedd ng day. Th s project draws
on 930 hours of footage—all ﬁlmed w thout any crew
present, from Kathryn’s po nt of v ew. The result s a
profoundly nt mate and wryly funny portra t of a fam ly
at ts break ng po nt.
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Özet/ Summary :
Tuhaf b r kasabadak b r tren stasyonunda şlenen
c nayet n tek tanığı olan Can, kend n bel rs z b r
planın ç nde bulur. Bu cehennemden kurtulmak ç n
yaptığı tüm g r ş mler boşunadır.
Can s the only w tness of a murder n a tra n stat on n
a b zarre town. He ﬁnds h mself n an amb guous plot,
then. All of h s attempts for gett ng that hell out are n
va n.

KERR
KERR

Yönetmen / D rector

2021 / 101’ / Renkl Color / Türk ye Turkey
Yönetmen/D rector: Tayfun P rsel moğlu
Senaryo/Screenplay: Tayfun P rsel moğlu
Müz k / Mus c : N kos Kypourgos
Görüntü Yönetmen /C nematography:
Andreas S nanos
Sanat Yönetmen / Art d rector : Natal
Yeres
Kurgu / Ed t ng : Al Aga
Oyuncular /Cast : Erdem Şenocak, Jale
Arıkan, Rıza Akın, Gafur Uzuner, Mel h
Düzenl , Al Seçk ner Alıcı, S nan Beng er
Yapımcı / Producer : V ldan Erşen
Yapım / Product on: Gatak F lms
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Yönetmen / D rector
1959 yılında Trabzon’da doğmuştır.Orta Doğu Tekn k
Ün vers tes ’n b t rd kten sonra V yana’da Hochschule
für Angewandte Kunst’ta res m eğ t m almış ve b rçok
ülkede serg ler açmıştır.İk kısa metraj ve yed uzun
metraj ﬁlm yazıp yöneten P rsel moğlu’nun aynı
zamanda yed roman ve üç h kaye k tabı
bulunmaktadır.
He was born n Trabzon n 1959.After graduat ng from
M ddle East Techn cal Un vers ty,he stud ed pa nt ng at
the Hochschule für Angewandte Kunst n V enna and
held many exh b t ons all over the world.He wrote and
d rected two short ﬁlms and seven feature ﬁlms, and
he has seven novels and three storybooks.

ÖZEL GÖSTERİM
SPECIAL SCREENING

SABIRSIZLIK ZAMANI
TIME OF IMPATIENCE

F lmograﬁ /
F lmography
2021 Sabırsızlık
Zamanı
2020 Daha İy Yen l
2018 Yaşar Kemal
Efsanes
2014 Asasız Musa

Yönetmen / D rector

2021 / 94’ / Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Aydın Orak
Senaryo / Screenplay: Aydın Orak
Müz k / Mus c: O.A.G
Görüntü Yönetmen / C nematography:
Vedat Oyan
Sanat Yönetmen / Art D rector: Sal h
Süleyman
Kurgu / Ed t ng: Murat Hasarı
Oyuncular / Cast: M rza-M rhat Zarg, Pel n
Batu, İştar Gökseven, Fer de Çet n, Al
Seçk ner Alıcı, Rıza Sönmez
Yapımcı / Producer: Aydın Orak
Yapım / Product on: Orak F lm

Özet/ Summary
Dünya Pröm yer n Varşova F lm Fest val Ana
Yarışma’da gerçekleşt ren ‘Sabırsızlık Zamanı’,
D yarbakır’ın yakıcı sıcağı altında yoksul b r kenar
mahallede yaşayan k kardeş n, mahalleler n n hemen
yanındak lüks s ten n havuzuna g rme mücadeles d r.
Okulda karşılarına çıkan havuz problemler yle başı
dertte olan bu k kardeş ç n, havuz gerçek
yaşamlarında da b r takıntı hal ne gel r.
Denkleşt rd kler parayla plast k havuz alıp çene
g rmeler onları tatm n etmez. “Neden zeng nler gerçek
havuza g r yor da b z sahte havuza g r yoruz?” sorusu
önünü alamadıkları b r hırsa dönüşmüştür. Yaptıkları
planı devreye sokar ve lüks s teye g rmey başarırlar.
Havuzun b r ucunda el nde copla güvenl k görevl s ,
d ğer ucunda k kardeş. Ne pahasına olursa olsun o
havuza g r lecek, fakat unuttukları b r şey var…
‘T me of Impat ence’ that performed ts World
Prem ere n Warsaw F lm Fest val Ma n Compet t on,
s a struggle of two brothers l v ng n suburbs of
D yarbakır to sw m n the pool of a luxury s te near
the r ne ghborhood under the dog days of summer.
The pool has become an obsess on n the real l fe of
these two who are n trouble w th pool problems at
school. The plast c pool they bought w th the money
wh ch they put together s not enough to sat sfy them.
The quest on “Why r ch people sw m n a real pool and
we sw m n a fake one?” has turned nto an amb t on
they can’t tackle. They put the plan nto eﬀect and can
enter nto the s te ﬁnally. On one s de the secur ty
guard w th a truncheon n h s hand, and the two
brothers on the other s de. They w ll enter nto that
pool whatever t takes, but there s someth ng they
don’t cons der…
Yönetmen / D rector
Göster Sanatları Merkez T yatro Yönetmenl ğ ’nde k
yıllık eğ t m gördü. Asasız Musa uzun metraj ﬁlm 2014
Türk ye’de v zyona g rd . B rçok ulusal ve uluslararası
ﬁlm fest val ne katıldı. Ödüller aldı. Yönett ğ ﬁlm ve
oyunlarla Türk ye, İsveç, Norveç, Dan marka, Belç ka,
Almanya, Fransa, İsv çre, Kanada, Avusturya ve
Avustralya’da öneml fest val ve turnelere katıldı.
İskender ye Uluslararası F lm Fest val , Adana
Uluslararası F lm Fest val , Antakya F lm Fest val g b
fest vallerde jür üyel ğ yaptı. D reklerarası T yatro
Ödüller nce Yılın Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık
görüldü.
He had Perform ng Arts Central Stage D rect ng
educat on for 2 years. In 2014, h s feature-length ﬁlm
Moses W thout Rod began to play n Turkey. The ﬁlm
part c pated n many nat onal and also nternat onal
ﬁlm fest val and got rewards. He attended to mportant
fest vals and tours n Turkey, Sweden, Norway,
Denmark, Belg um, Germany, France, Sw tzerland,
Canada, Austr a and Austral a w th the ﬁlms and plays
he performed n and d rected. He part c pated as a
juror n the fest vals such as İskender ye Internat onal
F lm Fest val, Adana Internat onal F lm Fest val,
Antakya F lm Fest val. He was granted Stage Actor of
the Year Award by D reklerarası Theatre Awards.
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Özet/ Summary
Mers n’de Sarıkeç l Yörükler nden Aksak A les ’n n
otor ter a le re s Gülsüm, mevs ml k göç ç n
hazırlıklara başlar. Ancak a len n üyeler ve d ğer
yörükler Gülsümle aynı ﬁk rde değ llerd r. Gülsüm’ün
kocası Cemal sağlık sorunları yüzünden artık göç
etmey bırakıp yerleş k hayata geçmek stemekted r.
Gülsüm’ün damadı Mustafa se hayvanların b r
bölümünü satıp, traktör alıp, traktörle göç etmekten
yanadır. Gülsüm se göçün geleneksel şek lde,
develerle ve yürüyerek yapılmasında ısrarcıdır.
Gülsüm’ün en büyük destekç ler yarım akıllı oğlu
Nurett n ve torunu El f’t r. Gülsüm a les n ve d ğer
yörük a leler n kna etmeye çalışırken, val l ğ n göçü
engelleyeceğ ne da r b r söylent yayılmaya başlar.
Gülsüm her ne pahasına olursa olsun göç etmeye
kararlıdır.

TURNA MİSALİ
THE LAST BIRDS OF PASSAGE

Yönetmen / D rector

2021 / 99’ / Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: İﬀet Eren Danışman
Boz
Senaryo / Screenplay: Eyüp Boz, İﬀet Eren
Danışman Boz
Müz k / Mus c: Coşkun Karadem r
Görüntü Yönetmen / C nematography:
Eyüp Boz
Sanat Yönetmen / Art D rector: Sel m Alan
Kurgu / Ed t ng: Mel k Saraçoğlu
Oyuncular / Cast: Sennur Nogaylar,
Necmett n Çobanoğlu, T mur Ölkebaş,
Zeynep Elç n, Den z Ceylan, Sercan Can,
Kasım Boran Aslan, Tankut Kılınç
Yapımcı / Producer: Eyüp Boz, İﬀet Eren
Danışman Boz
Yapım / Product on: İEDB FİLM
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South of Turkey, Mers n. Mama Gulsum, the
author tar an matr arch of the Aksak Fam ly that
belongs to the Sarıkec l Yoruks has started to prepare
for summer m grat on. However, members of her
fam ly and other fam l es don’t share Mama Gulsum’s
deas about m grat on. Gulsum’s husband Cemal, now
wants to stop m grat ng and settle down due to health
problems, wh le her son- n law wants to sell the
camels and m grate us ng the tractor. Gulsum, on the
other hand, bel eves that m grat on should be made n
the trad t onal way w th camels. Gulsum’s b ggest
supporters are her half-w tted son Nurett n and her
granddaughter El f. Wh le Gulsum tr es to persuade
the people around her, a rumor that the governor’s
oﬃce w ll ban m grat on beg ns to spread. Gulsum s
determ ned to m grate n sp te of all the obstacles she
s faced w th.
Yönetmen / D rector
İﬀet Eren Danışman Boz İstanbul’da doğdu. M mar
S nan Ün vers tes S nema-Tv bölümünden mezun
oldu. 4 tane kısa metraj ﬁlm yazdı ve yönett .
Yönetmen olarak çekt ğ lk uzun metrajlı ﬁlm olan
Turna M sal 2018 yılında Kültür Bakanlığı’dan “İlk
ﬁlm n çekecek yönetmen” olarak destek aldı, aynı
proje 2019 yılında TRT 12 Punto Senaryo Günler ’nde
TRT ön alım ödülü kazandı. Senar stl ğ n ve
yapımcılığını Eyüp Boz le üstlend ğ Turna M sal
dünya pröm yer n 34. Tokyo Uluslararası F lm
Fest val ’nde “As an Future” bölümünde yaptı.
Iﬀet Eren Danışman Boz was born n Istanbul. She
graduated from M mar S nan Un vers ty C nema-TV
department. She wrote and d rected 4 short ﬁlms.
Turna M sal , her ﬁrst feature ﬁlm as a d rector,
rece ved support from the M n stry of Culture n 2018
as the "d rector to shoot h s/her ﬁrst ﬁlm". The same
project won the TRT pre-purchase award at the TRT
12 Punto Scenar o Days n 2019. Eyüp Boz s the cowr ter and co-producer of the ﬁlm. Turna M sal made
ts world prem ere n the "As an Future" sect on of the
34th Tokyo Internat onal F lm Fest val.
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ULUSAL KISA FİLM SEÇKİSİ
NATIONAL SHORT FILM SELECTION
Özet / Summary
İk nc Dünya Savaşı zamanında Adolf H tler tarafından
Türk ye’ye gönder len mektubun pulu, günümüzde
yaşlı b r ant kacının el nded r. Hırsızlığa tövbe etm ş
olan Yağmur’un esk suç ortağı Kad r, m lyonlar
değer ndek bu pulun peş nded r. Kad r, kusursuz
plânının sorunsuz b r şek lde şlemes ç n Yağmur’u
kna etmek zorundadır. Farklı h kâyeler n kes şt ğ aynı
gece, bu kıymetl pul, ona hak ett ğ değer veren
k ş n n el nde kalacaktır.
In the present t me, an old ant quar an owns a stamp
wh ch belongs to a letter sent to Turkey dur ng the
World War II. Kad r, ex-accompl ce of Yagmur who has
sworn oﬀ steal ng, s after the stamp that s worth
m ll ons. He now has to persuade Yagmur to
mpeccably carry on w th h s plan. Dur ng the same
n ght when d ﬀerent stor es ntersect, th s prec ous
stamp w ll end up n the hands of the one who treats t
w th the d gn ty t deserves.
AYNI GECENİN LACİVERTİ
SAME NIGHT DIFFERENT BLUE

2021 / Kurmaca F ct on / 15‘ / Renkl Color /
Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Nur C han Özdoğan
Kurgu / Ed t ng: Hakan Çel k
Müz k / Mus c: Oğuz Özdoğan
Yapım / Product on: Nur C han Özdoğan,
Cumal Yakar, Atom F lm

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
S rayet 2017 – Kısa F lm Short F lm
Sırat 2016 – Kısa F lm Short F lm
Sükut 2015 – Kısa F lm Short F lm

Yönetmen / D rector
Türk yönetmen, senar st, yapımcı. Kısa ﬁlmler , ulusal
ve uluslararası fest vallere davet ed lm ş ve b rçok
prest jl ödüle layık görülmüştür. S rayet s ml kısa ﬁlm
kazanmış olduğu ulusal ve uluslararası ödüller n yanı
sıra, İng ltere’de Cambr dge Ün vers tes tarafından
2019 yılında Yılın F lm seç lm şt r. Son kısa ﬁlm Aynı
Gecen n Lac vert , bol ödüllü fest val yolculuğuna
devam etmekted r. Adana’da yaşamakta olan Nur
C han Özdoğan, lk uzun metraj s nema ﬁlm n n
hazırlıklarını sürdürmekted r.
Turk sh d rector, screenwr ter, producer. H s short ﬁlms
were nv ted to nat onal and nternat onal fest vals and
rece ved many prest g ous awards. H s short ﬁlm
S rayet was selected as the F lm of the Year n 2019
by Cambr dge Un vers ty n England. H s last short ﬁlm
Same N ght D ﬀerent Blue, cont nues ts awardw nn ng fest val journey. Nur C han Özdoğan, who
l ves n Adana, cont nues the preparat ons of h s ﬁrst
feature ﬁlm.
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Özet / Summary
Yılmaz, 33 yıldır b r çadırda tek başına yaşamaktadır.
Yılmaz’ın bunca süred r tek başına neden yaşadığı;
geçm ş ve ş md s ele alınmaktadır.
Yılmaz s l v ng alone n a tent for 33 years. The
reason of why Yılmaz l v ng alone for all th s t me s
expla ned by h s past l fe and h s current l fe

İNZİVA
SECLUSION

2020 / Belgesel Documentary / 17‘ 22’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Mert Eşberk
Kurgu / Ed t ng: Mert Eşberk
Müz k / Mus c: Fahr Kayahan - Cennet
Verseler
Yapım / Product on: Mert Eşberk

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Pandalara da Vatandaşlık Ver ls n 2019 Kısa F lm Short F lm
Non L neer 2020 – Kısa F lm Short F lm
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Yönetmen / D rector
Çukurova Ün vers tes Radyo, Telev zyon ve S nema
bölümünden 2020 yılında mezun oldu. Okul sürec nde
b rçok kısa ﬁlm ve belgesel çek m ne dah l oldu. 20162017 yılında yönetmenl ğ n Murat Düzgünoğlu’nun
yaptığı Halef ﬁlm nde Prodüks yon As stanlığı yaparak
sektöre adımını attı. 2017 yılında Güney Projes adı
kapsamında spor kameramanlığı mülakatına g rd ve
telev zyon sektöründe b r yıl kameraman as stanı
olarak çalıştı. Akab nde kameraman ve J mmy J b
operatörü oldu. 2018 yılında Farab Değ ş m
Programına hak kazanarak İstanbul Ün vers tes nde
b r yıl m saﬁr öğrenc olarak eğ t m gördü. 2019 yılında
Onur Ünlü’den “3 F lm ve H kayeler ” kapsamında
senaryo eğ t m aldı. Okul süres nce üç kısa kurmaca
ﬁlm, b r de kısa belgesel ﬁlm çekt . Çekt ğ ﬁlmler
ulusal ve uluslararası ﬁlm fest valler nde ödül almaya
layık görüldü. Mert Eşberk şu anda Adana Büyükşeh r
Beled yes ’nde V deographerl k yapmaktadır.
He graduated from Çukurova Un vers ty, Department
of Rad o, Telev s on and C nema n 2020. He was
nvolved n the shoot ng of many short ﬁlms and
documentar es dur ng h s school years. In 2016-2017,
he stepped nto the ndustry as a Product on Ass stant
n the mov e Halef d rected by Murat Duzgunoglu. In
2017, he entered the sports cameraman nterv ew
under the name of Güney Proje and worked as a
cameraman ass stant for one year n the telev s on
ndustry. He subsequently became a cameraman and
J mmy J b operator. In 2018, he was ent tled to the
Farab Exchange Program and stud ed at Istanbul
Un vers ty as a guest student for one year. In 2019, he
rece ved screenwr t ng tra n ng from Onur Ünlü w th n
the scope of "3 Mov es and Stor es". He made three
short ﬁct onal ﬁlms and a short documentary ﬁlm
dur ng h s school years. H s ﬁlms were awarded at
nat onal and nternat onal ﬁlm fest vals. Mert Eşberk s
currently work ng as a v deographer n Adana
Metropol tan Mun c pal ty.

ULUSAL KISA FİLM SEÇKİSİ
NATIONAL SHORT FILM SELECTION
Özet / Summary
Esk başpehl van babasının güreşten uzak tutmak ç n
çok uğraştığı Hamza, yet m arkadaşı S nan’la b rl kte
önler ne çıkan bütün engellere rağmen sporun erdeml
ışığında kend yollarını bulmaya çalışırlar.
Hamza and h s orphan fr end S nan, try to ﬁnd the r
way n the v rtuous l ght of sports desp te all the
obstacles they encounter and desp te Hamza’s father
who tr es hard to keep h m away from wrestl ng.

KISPET
KISPET

Yönetmen / D rector

2022 / Kurmaca F ct on / 20‘ HD / Renkl
Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Harun Korkmaz
Kurgu / Ed t ng: Yaşar Aykut
Müz k / Mus c: İlkay Bora Öder
Yapım / Product on: Harun Korkmaz

Yönetmen / D rector
Uzmanlık alanı olan Halkb l m akadem k
odaklanmasını; “toplumun medya faal yetler ndek
yönel m , beğen ve zevkler doğrultusunda,
gerçekleşt rd ğ anal z ve araştırmaların ışığında
harmanlayarak” b rçok medya faal yet , s nema,
belgesel ve telev zyon programlarında danışmanlık,
yönetmenl k, yapımcılık g b görevler üstlenm şt r.
Özell kle toplumun kültür mot ﬂer n çeren yapımların
zley c s yle buluşmasında, gerçekç ve doğal olanı
hedeﬂeyen, görsel çer k yönel m n ben msem şt r.
Bütün bu çalışmaların yanında; geleceğ n medya
faal yet alanları ve s nema çer kler konusunda yen
b rçok proje hazırlıklarına ve üret m ne devam
etmekted r. Korkmaz; evl ve b r çocuk babasıdır.
He worked as a consultant, d rector and producer n
the ﬁelds of med a act v ty, c nema, documentary and
telev s on blend ng h s academ c focus w th the l ght of
h s analys s and research n the d rect on of med a
or entat on, tastes and pleasure of soc ety. In
part cular, he has adopted a v sual content or entat on
that targets real st c and natural n meet ng the
aud ence w th the product ons conta n cultural mot fs
of soc ety. Bes des all these stud es he cont nues to
prepare and produce many new projects n the ﬁelds
of med a act v ty and c nema content of the future.
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Özet / Summary
Eş yle arasındak l şk kopma noktasına gelen
Hazal’ın en kötü anında kızının da varlığı le hayata
devam etmek ç n b r yol bulmak ster. Güneş se
cesur, neşel , her zorluğun üstes nden gelmeye
hazırdır. F lm, küçüklüktek kend m zle ş md k
kend m z arasında b r akışkanlık yaratmaya ve onları
b r araya get rmeye çalışır.
At the worst moment of Hazal, whose relat onsh p w th
her husband has come to the break ng po nt, she
wants to ﬁnd a way to cont nue w th her l fe w th the
presence of her daughter. Güneş s brave, cheerful,
ready to overcome any d ﬃculty. The ﬁlm tr es to
create a ﬂu d ty between our ch ldhood selves and our
present selves and br ng them together.

MAVİ KUŞ
BLUE BIRD

2022 / Kurmaca F ct on / 05‘ HD / Renkl
Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Ç ğdem Akdoğan
Kurgu / Ed t ng: Ç ğdem Akdoğan
Müz k / Mus c: Ayşe Özge Temuç n
Yapım / Product on: Ç ğdem Akdoğan

Yönetmen / D rector

F lmler / F lmography
Kozm k Yıkım 2022 – Kısa F lm Short F lm
Yard b 2020 – Belgesel Documentary
Arka Pencere 2020 – Canlandırma
An mat on
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Yönetmen / D rector
Ç ğdem Akdoğan, Çukurova Ün vers tes İlet ş m
Fakültes İlet ş m B l mler bölümü mezunu tasarımcı
ve yönetmend r. Eğ t m n n lk yıllarından t baren
çeş tl projelerde kurgu ve sanat yönetmen olarak
çalıştı. “Yard b ” ve “Kozm k Yıkım” s ml k belgesel
ve “Arka Pencere” s ml b r canlandırma ﬁlm
bulunmaktadır. S nema, belgesel, kısa ﬁlm
prodüks yonu alanlarında çalışmalarını
sürdürmekted r.
Ç ğdem Akdoğan s des gner and d rector who
graduated from Çukurova Un vers ty, Faculty of
Commun cat on, Department of Commun cat on
Sc ences. From the ﬁrst years of her educat on, she
worked as a ﬁct on and art d rector n var ous projects.
She has two documentar es named “Yard b ” and
“Cosm c Destruct on” and an an mated ﬁlm called
“Back W ndow”. She cont nues to work n the ﬁelds of
c nema, documentary and short ﬁlm product on.

ULUSAL KISA FİLM SEÇKİSİ
NATIONAL SHORT FILM SELECTION
Özet / Summary
İstanbul'da fırtına neden yle elektr kler kes l r ve
sıradan b r a le mum ışığında b r araya gelmek
zorunda kalır.
In Istanbul, the electr c ty s blackout due to a b g
storm. An ord nary fam ly l v ng n th s c ty has to come
together by candlel ght.

MUM
THE CANDLE

Yönetmen / D rector

2022 / Kurmaca F ct on / 14‘ 57’’ HD /
Renkl Color / Türk ye Turk ye
Yönetmen / D rector: Fatmanur Ece
Tanrıkulu
Kurgu / Ed t ng: Fatmanur Ece Tanrıkulu
Müz k / Mus c: Sertuğ Yazan
Yapım / Product on: Fatmanur Ece
Tanrıkulu

Yönetmen / D rector
F. Ece Tanrıkulu, İstanbul'da yaşayan b r s nemacıdır.
Ece, Türk ﬁlm endüstr s nde 2 yıl Post Prodüks yon ve
9 ay Sanat departmanında çalıştı. Halen M mar S nan
Güzel Sanatlar Ün vers tes S nema ve Telev zyon
Bölümü'nde öğrenc d r.
F. Ece Tanrıkulu s a ﬁlmmaker based n İstanbul,
Turkey. Ece worked Turk sh ﬁlm ndustry Post
Product on 2 years and Art department n ne months.
She s currently a student at M mar S nan F ne Arts
Un vers ty, C nema and telev s on department.
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ADANA SİNEMA MİRASI ORTAK KÜLTÜREL MİRAS BÖLGESEL KONFERANS

ADANA CINEMA HERITAGE COMMON CULTURAL HERITAGE - REGIONAL CONFERENCE
29. Uluslararası Adana Altın Koza F lm Fest val
sırasında, Uçan Balon Çocuk ve Gençl k Derneğ
(Adana) tarafından yürütülen; Çukurova
Ün vers tes , Antwerp Ün vers tes (Belç ka) ve Gent
Ün vers tes ’n n (Belç ka) ortağı; Adana Büyükşeh r
Beled yes ve S nemaEv projen n faydalanıcı ortağı
olduğu “Kültürel M ras Olarak S nema İç n D yalog:
Sınırlar-Arası D yalog Yoluyla Adana'da S nemaların
Somut Olmayan Kültürel M ras Olarak
K ml klend r lmes , Tanınması ve Topluluk Temell
Envanter n n Çıkarılması – Adana S nema M rası”
projes * kapsamında Adana s nema tar h ne
odaklanan Ortak Kültürel M ras – Bölgesel
Konferans etk nl ğ gerçekleşt r lecekt r.
2021 yılının N san ayından bu yana yürütülen Adana
S nema M rası kapsamında bugün değ n şu
faal yetler gerçekleşt r lm şt r: 1. Yaklaşık 120 yıllık
Adana s nemalarının tar h n n araştırılması; 2.
Geçm şten bugüne Adana’da faal yette bulunan
s nema mekânlarının envanter n n çıkarılması ve
har talanması; 3. Adana s nema tar h gez s
rotalarının ve kataloğunun oluşturulması; 4. Adana
s nema tar h yle lg l ulusal ve uluslararası çalıştay,
kongre ve konferansların düzenlenmes ; 5.
Belç ka’nın Antwerp ve Gent şeh rler nde s nema
tar h n araştıran uzmanların deney mler nden
yararlanarak Adana s nemalarının kültürel m ras
olarak tanınması çalışmalarının gerçekleşt r lmes .
2022 yılının Ek m ayında sona erecek projen n,
Adana s nema tar h ne ve s nemaya g tme
deney m ne ortak kültürel m ras bağlamında
odaklanan bölgesel konferansına ulusal ve
uluslararası çok sayıda akadem syen, araştırmacı
ve uzman katılacaktır.
Yen S nema Tar h alanında çalışan Dan ël
B ltereyst (Gent Ün vers tes , Gent) ve Ph ll ppe
Meers’ n (Antwerp Ün vers tes , Antwerp) yanı sıra
Belç ka Kral yet F lm Arş v ’nden Dav d Gruwez
(Brüksel); çocuklara yönel k ﬁlm atölyeler ve
fest valler düzenleyen JEF’ten Ir s Verhoeven
(Antwerp); De C nema Program Koord natörü
Orlando Verde (Antwerp) ve Osmanlı’dan
Cumhur yet’e s nema tar h araştırmalarını yürüten
Özde Çel ktemel-Thomen uluslararası uzmanlar
olarak konferansa katılacaklar. Ulusal s nema
araştırmaları alanında çok öneml çalışmaları olan
Nez h Erdoğan (İst nye Ün vers tes , İstanbul); Ayşe
Toy Par, Gülsenem Gün ve Ece V tr nel
(Galatasaray Ün vers tes , İstanbul); Özge Özyılmaz
(Ankara B l m Ün vers tes , Ankara) ve Beykoz
Kundura Kültür Sanat D rektörü Buse Yıldırım da
konferansta yer alacak. Bununla beraber Çukurova
Ün vers tes , Adana Alparslan Türkeş B l m ve
Teknoloj Ün vers tes ve Mers n Ün vers tes nden
çok sayıda akadem syen; Adana’da kültür, sanat ve
s nema alanında faal yette bulunan kurum ve
kuruluşlarla beraber resm kurum ve kuruluşlardan
tems lc ler de konferansta Adana s nemaları ve
s nemanın kültürel m ras olarak önem konusunda
görüşler n sunacak. S nemayı seven, s nemayla
lg lenen herkes bu etk nl ğ m ze bekl yoruz.

The Common Cultural Her tage - Reg onal
Conference of the “D alogue for C nema as Cultural
Her tage: Ident ﬁcat on, Recogn t on and
Commun ty-Based Inventory of C nemas n Adana
as Intang ble Cultural Her tage through CrossBorder D alogue - Adana C nema Her tage” project*,
wh ch focuses on the h story of Adana c nema, the
Common Cultural Her tage - Reg onal Conference
event w ll be held dur ng the 29th Internat onal
Golden Boll F lm Fest val.
S nce Apr l 2021, the follow ng act v t es have been
carr ed out w th n the scope of the Adana C nema
Her tage project: 1. Research ng the h story of
Adana c nemas for nearly 120 years; 2. Inventory
and mapp ng of c nema venues operat ng n Adana
from past to present; 3. Creat on of Adana c nema
h story excurs on routes and catalogue; 4. The
organ sat on of nat onal and nternat onal
workshops, congresses and conferences on Adana
c nema h story; 5. Recogn t on of Adana c nemas as
cultural her tage by tak ng advantage of the
exper ences of experts research ng c nema h story
n Antwerp and Ghent, Belg um. In October 2022, a
large number of nat onal and nternat onal
academ cs, researchers and experts w ll part c pate
n the reg onal conference of the project, wh ch
focuses on the h story of Adana c nema and the
exper ence of go ng to the c nema n the context of
shared cultural her tage. In add t on to Dan ël
B ltereyst (Ghent Un vers ty, Ghent) and Ph ll ppe
Meers (Un vers ty of Antwerp, Antwerp), who study
n the ﬁeld of New C nema H story, Dav d Gruwez
(Brussels) from the Royal Belg an F lm Arch ve; Ir s
Verhoeven (Antwerp) from JEF, wh ch organ ses ﬁlm
workshops and fest vals for ch ldren; Orlando Verde
(Antwerp), De C nema Programme Coord nator; and
Özde Çel ktemel-Thomen, who conducts research
on the h story of c nema from the Ottoman Emp re to
the Early Republ c Era, w ll part c pate n the
conference as nternat onal experts. Nez h Erdoğan
(İst nye Un vers ty, Istanbul); Ayşe Toy Par,
Gülsenem Gün and Ece V tr nel (Galatasaray
Un vers ty, Istanbul); Özge Özyılmaz (Ankara B l m
Un vers ty, Ankara) and Beykoz Kundura Culture and
Art D rector Buse Yıldırım w ll also take part n the
conference. In add t on, many academ cs from
Çukurova Un vers ty, Adana Alparslan Türkeş
Sc ence and Technology Un vers ty and Mers n
Un vers ty; representat ves from nst tut ons and
organ sat ons act ve n the ﬁeld of culture, art and
c nema n Adana, as well as representat ves from
oﬃc al nst tut ons and organ sat ons w ll present
the r v ews on Adana c nemas and the mportance of
c nema as cultural her tage. We welcome everyone
who loves c nema and s nterested n c nema to th s
event.

211

ADANA SİNEMA MİRASI ÖZEL FİLM GÖSTERİMİ

212

F lm Adı: Modern Türk ye (Het Moderne Turk je)
Yönetmen : Clemens De Landtsheer (Belç ka)
Yapım Yılı: 1929
Süres : 14’09”
Tekn k Özell kler : 16mm (4K D j tal Kopya), S yahBeyaz, 4:3, Sess z (Canlı Müz k Eşl kl )
Etk nl k Yer : Adana Büyükşeh r Beled yes
T yatro Salonu
Etk nl k Tar h : 16 Eylül 2022, Cuma
Etk nl k Saat : 18:00

Adana Büyükşeh r Beled yes T yatro Salonu’nda,
Adana S nema M rası Panel yle başlayacak olan
göster m programı, Belç ka Kral yet F lm Arş v ’nden
Dav d Gruwez’ n sunumuyla ve bu ﬁlm ç n özel
bestelenen canlı müz k eşl ğ nde yapılacak
göster mle devam edecek. Sadece 1920’ler n
Adanasına a t olağanüstü manzaraları değ l, belk de
pek çok k ş ç n büyükanne ve büyükbabalarını
görme şansını bulacağı bu göster me tüm
Adanalıları bekl yoruz!

Flaman yönetmen Clemens De Landtsheer’e (18941984) a t olan ve 1926-1927 yıllarında Adana’da
çek len Modern Türk ye (Het Moderne Turk je, 1929)
adlı ﬁlm, yaklaşık b r asır sonra çek ld ğ topraklara
ger dönüyor. Cumhur yet’ n lk yıllarında,
modernleşmekte olan Türk ye’y Adana ve pamuk
üret m yle anlatan bu ﬁlm Türk ye’de lk kez 29.
Uluslararası Adana Altın Koza F lm Fest val
sırasında göster lecek. Belç ka Kral yet F lm Arş v
(CINEMATEK) D j tal Koleks yonu D rektörü Bruno
Mestdagh’ın, Adana S nema M rası* projes
kapsamında Belç ka’da yürütülen çalışmalar
sırasında 16mm s yah-beyaz or j nal nden sunduğu
bu ﬁlm, aynı arş v tarafından d j tal formata
aktarılarak göster me hazırlandı.
İk ana bölümden oluşan Modern Türk ye’n n lk
bölümünde, Adana’dak pamuk tarımının ve
pamuğa bağlı endüstr yel üret m n her aşaması yer
alıyor. Karataş Ovasında pamuk ek m yle başlayan
bu bölümde, pamuk balyalarını taşıyan ve
Taşköprü’den geçerek borsaya g den uçsuz
bucaksız kervanın görüntüler nefes kes yor.
Borsada satılan pamuk, M ll Mensucat
Fabr kası’nda şlenerek pl k ve kumaşa dönüşüyor.
F lm n lk bölümü, şlenm ş pamuğun Adana’dan
dem ryoluyla Mers n l manına ve oradan da hraç
ed lmek üzere İzm r’e g d ş yle sona er yor. F lm n
k nc bölümü se 1926-1927 yıllarında Adana’da
kutlanan Cumhur yet Bayramı görüntüler n çer yor.
Erken Cumhur yet Dönem bayram kutlamalarının
olağanüstü örneğ olan bu bölümde Adana’dan her
yaştan nsanı resm geç t tören nde görmek
mümkün.

* Kültürel M ras Olarak S nema İç n D yalog: Sınırlar-Arası
D yalog Yoluyla Adana’da S nemaların Somut Olmayan
Kültürel M ras Olarak K ml klend r lmes , Tanınması ve
Topluluk Temell Envanter n n Çıkarılması (Adana S nema
M rası) Projes T.C. Kültür ve Tur zm Bakanlığı tarafından
Avrupa B rl ğ ’n n mal desteğ le hayata geç r len “Ortak
Kültür M rası: Türk ye ve AB Arasında Koruma ve D yalog-II
(CCH-II) H be Programı” kapsamında h be desteğ almıştır.
Programın Sözleşme Makamı, Merkez F nans ve İhale
B r m d r. “Ortak Kültür M rası: Türk ye ve AB Arasında
Koruma ve D yalog-II (CCH-II) H be Programı”, Türk ve AB
kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel
m ras faal yetler n n teşv k ed lmes n ve gel şt r lmes n
amaçlamaktadır. Bu h be programının genel hedeﬁ, kültür,
sanat ve kültürel m ras yoluyla s v l toplum d yaloğunun,
kültürel m ras konusunda uluslararası şb rl ğ n n
gel şt r lmes ve Türk ye’de kültürel değerler n teşv k
ed lmes d r.

ADANA CINEMA HERITAGE SPECIAL FILM SCREENING

Course T tle: Modern Turkey (Het Moderne Turk je)
D rected by Clemens De Landtsheer (Belg um)
Year of Product on: 1929
Durat on: 14'09"
Techn cal Spec ﬁcat ons: 16mm (4K D g tal Copy),
B&W, 4:3, Mute (L ve Mus c Accompan ment)
Event Locat on: Adana Metropol tan
Mun c pal ty Theatre Hall
Event Date: 16 September 2022, Fr day
Event T me 18:00
Modern Turkey (Het Moderne Turk je, 1929), a ﬁlm
by Flem sh d rector Clemens De Landtsheer (18941984), shot n Adana n 1926-1927, returns to the
land where t was shot nearly a century later. Th s
ﬁlm, wh ch dep cts modern s ng Turkey n the early
years of the Republ c of Türk ye through Adana and
cotton product on, w ll be screened for the ﬁrst t me
n the country dur ng the 29th Internat onal Adana
Golden Boll F lm Fest val. Bruno Mestdagh, D rector
of the D g tal Collect on of the Royal Belg an F lm
Arch ve (CINEMATEK), presented th s ﬁlm n 16mm
black-and-wh te or g nal dur ng the work carr ed out
n Belg um w th n the scope of the Adana C nema
Her tage* project, and the same arch ve was
transferred t to d g tal format and prepared for
screen ng.
In the ﬁrst part of Modern Turkey, wh ch cons sts of
two pr mary sequences, every stage of cotton
agr culture and cotton-related ndustr al product on
n Adana s covered. Start ng w th the cotton
cult vat on n the Karataş Pla n, th s ep sode takes
your breath away w th the mages of the endless
camel caravan carry ng cotton bales and travell ng
through Taşköprü to the Adana stock exchange. The
cotton sold at the stock exchange s processed at
the Nat onal Text le Factory and turned nto yarn.
The ﬁlm’s ﬁrst sequence ends w th the departure of
the processed cotton from Adana to the port of
Mers n by ra lway and from there to Izm r for export.
The ﬁlm’s second part ncluded footage of the
Republ c Day celebrat ons n Adana from 19261927.

It s poss ble to see people of all ages from Adana n
the oﬃc al parade n th s sect on, wh ch s an
extraord nary example of the celebrat ons of the
Early Republ can Era.
The screen ng programme w ll start w th the Adana
C nema Her tage Panel at the Adana Metropol tan
Mun c pal ty Theatre Hall, followed by a presentat on
by Dav d Gruwez from the Royal Belg an F lm
Arch ve and l ve mus c composed espec ally for th s
ﬁlm. We look forward to see ng not only the
extraord nary landscapes of Adana n the 1920s but
also, perhaps for many people, the chance to see
the r grandparents!

* D alogue for C nema as Cultural Her tage: Ident ﬁcat on,
Recogn t on and Commun ty-Based Inventory of C nemas
as the Intang ble Cultural Her tage n Adana v a CrossBorder D alogue (Adana C nema Her tage) Project s
supported under the “Grant Scheme for Common Cultural
Her tage: Preservat on and D alogue between Turkey and
the EU–II (CCH-II)” mplemented by the M n stry of Culture
and Tour sm w th the ﬁnanc al support of the European
Un on. The “Grant Scheme for Common Cultural Her tage:
Preservat on and D alogue between Turkey and the EU–II
(CCH-II)” a ms at promot on and enhancement of common
cultural her tage act v t es mplemented n partnersh p
between Turk sh and EU organ zat ons. The M n stry of
Culture and Tour sm s respons ble nst tut on for the
techn cal mplementat on of the Grant scheme Programme,
wh le the Central F nance and Contracts Un t s the
Contract ng Author ty.
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ÇUKUROVA ALTIN KOZA

FİLM AKADEMİSİ PROGRAMI
13 EYLÜL SALI
“FİLM ÇÖZÜMLEMESİ: NEREDEN BAŞLAMALI”
Konuşmacı: Prof. Dr. Lale Kabadayı
Saat: 14.30 / Yer: Esas 01 Avm (CinemaPink)
“SENARYO YAZMA VE OKUMA”
Konuşmacı: Rıza Kıraç
Saat: 17:00 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink
14 EYLÜL ÇARŞAMBA
“NE OLA Kİ BU SANAT YÖNETMENLİĞİ”
Konuşmacı: Natali Yeres (Sanat Yönetmeni)
Saat: 16:00 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink
15 EYLÜL PERŞEMBE
“TÜRK SİNEMASINDA DÜNDEN BUGÜNE KURGU”
Konuşmacı: Mevlüt Koçak
Moderatör: Burak Dal
(Kurgu Dayanışma Derneği İşbirliği ile)
Saat: 13:30 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink
“FİLM YAPIMINDA YENİ NESİL METODLAR”
Konuşmacı: Zeynep Atakan
Saat: 16:30 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink
16 EYLÜL CUMA
“GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİNİN GELECEĞİ”
Konuklar: Uğur İçbak (Görüntü Yönetmeni),
Prof. Murat Tırpan, Güven Güner (Felsefeci, Menecment),
Emre Köktaş (Görüntü Yönetmeni), Levent Öztürk (Colorist),
Necmi Deniz Akıncı (Yönetmen, Görsel Efekt Sanatçısı)
Saat: 13:00 / Yer: Esas 01 Avm CinemaPink
Moderatör: Gökhan Atılmış
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ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

SÖYLEŞİLER

13 EYLÜL SALI
SÖYLEŞİ “SİNEMADA ŞİİR”
Konuşmacılar: Ataol Behramoğlu,
Nihat Behram, Nevzat Çelik
Saat: 17:00
Yer: ABB Şehir Tiyatro Salonu
KERR ﬁlm gösterimi
Konuşmacı: Tayfun Pirselimoğlu
(Film sonrası söyleşi)
Saat: 20:30
Yer: Esas 01 AVM CinemaPink
14 EYLÜL ÇARŞAMBA
Söyleşi “BİR DÜŞ GEZGİNİNİN
DÜNYA GÜNCESİ”
Konuşmacı: COŞKUN ARAL
Saat: 16:30
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Salonu
SÖYLEŞİ “SİNEMADA STAR OLMAK, FİLM
GİBİ YAŞAMAK”
(FATMA GİRİK, CÜNEYT ARKIN)
Moderatör: Bircan Silan
Konuşmacılar: Halil Ergün, Selda Alkor,
Şerif Gören, Burçak Evren,
Yılmaz Büyükerşen
Saat: 18:30
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Salonu
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15 EYLÜL PERŞEMBE
SÖYLEŞİ “Bir Ömür Arif Keskiner”
(Belgesel Gösterimi)
Konuşmacılar: Arif Keskiner,
Kenan Kocatürk, Melih Güneş,
Baran Seyhan
Saat: 14:00
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Salonu

16 EYLÜL CUMA
TAYFUN PİRSELİMOĞLU'NUN
“BEN O DEĞİLİM” FİLMİ
VE BİR FİLMİN PSİKOANALİTİK YORUMU
Konuşmacılar:
Ercan Kesal (Yazar-Yönetmen)
Yavuz E en (Klinik Psikolog, Psikanalist)
Saat: 16:00
Yer: Esas 01 Avm CinemaPink

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

SERGİLER

“1969'DAN GÜNÜMÜZE ALTIN KOZA ÖDÜLLÜ FİLM
AFİŞLERİ VE FOTOĞRAF” SERGİSİ
Hazırlayan: Sabri Şenevi, Serdar Kürkbabaoğlu
Yer: Esas 01 Avm, Atatürk Parkı
Tarih: 12-18 Eylül
“ADANA SİNEMA MİRASI” SERGİSİ
(Adana Sinema Mirası Projesi Kapsamında
Çukurova Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon
Bölümü iş birliği ile)
Yer: Esas 01 Avm, Atatürk Parkı
Tarih: 12-18 Eylül
“SİNEMADA STAR OLMAK, FİLM GİBİ YAŞAMAK”
SERGİSİ (Cüneyt Arkın, Fatma Girik)
Yer: Esas 01 Avm, Atatürk Parkı
Tarih: 12-18 Eylül
“TÜRK SİNEMASININ BELLEĞİ DERGİLER”
SERGİSİ (1950'lerden 1980'lere)
Hazırlayan: Mazlum Vesek
Yer: ABB Şehir Tiyatroları Sergi Salonu
Tarih: 12-18 Eylül
“TEMİZ ÇEVRE TEMİZ BİR DÜNYA”
FOTOĞRAF SERGİSİ
(Adana Çevre Mühendileri Odası Katkılarıyla)
Yer: Atatürk Parkı
Tarih: 12-18 Eylül
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YILDIZLAR ALTINDA SEYHAN NEHRİ ÜZERİNDE

GONDOLDA FİLM KEYFİ
GÖSTERİM PROGRAMI
12 EYLÜL PAZARTESİ Saat: 20.00 – GÖREVİMİZ TATİL
Yönetmen Murat Şeker
13 EYLÜL SALI Saat: 20.00 – KİRACI
Yönetmen Orhan Aksoy
14 EYLÜL ÇARŞAMBA Saat: 20.00 - İNSANLAR İKİYE AYRILIR
Yönetmen Tunç Şahin
15 EYLÜL PERŞEMBE Saat: 20.00 - ELEKTRİK SAVAŞLARI
Yönetmen Ma in Scorsese
16 EYLÜL CUMA Saat: 20.00 – KOLONYA CUMHURİYETİ
Yönetmen Murat Kepez
17 EYLÜL CUMARTESİ Saat: 20.00 - CİNAYET SÜSÜ
Yönetmen Ali Atay
18 EYLÜL PAZAR Saat: 20.00 - HASİP İLE NASİP
Yönetmen Atıf Yılmaz
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29 INTERNATIONAL ADANA
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
TH

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

ERCAN
KESAL

16 EYLÜL CUMA
TAYFUN PİRSELİMOĞLU'NUN
“BEN O DEĞİLİM” FİLMİ VE BİR FİLMİN
PSİKOANALİTİK YORUMU
Konuşmacılar: ERCAN KESAL(Yazar-Yönetmen) YAVUZ ERTEN
(Klinik Psikolog, Psikanalist)
Saat: 16:00 / Yer: Esas 01 Burda Avm CinemaPink Salon 3
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

29. ULUSLARARASI ADANA
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY

29 INTERNATIONAL ADANA
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
TH

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION

REİS
ÇELİK

17 EYLÜL CUMARTESİ
SİNEMADA DOĞAÇLAMA
KÜLTÜRÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Konuşmacı: REİS ÇELİK
Film gösterimleri:
“İNADINA FİLM ÇEKMEK” ve
“BİR REİS ÇELİK ANLATISI: İNAT HİKAYELERİ”
Saat: 14:00 Yer: Esas 01 AVM CinemaPink Salon 3
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AÇIK HAVA GÖSTERİMLERİ
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AÇIK HAVA GÖSTERİMLERİ
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29. ULUSLARARASI ADANA
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ
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29 INTERNATIONAL ADANA
GOLDEN BOLL FILM FESTIVAL
TH

Bütün Çocuklar B z m Derneğ
Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve S nema Buluşmaları
Bütün Çocuklar B z m Derneğ 2015 yılında, bütün çocukların eğ t mler n ve sağlıklı
gel ş mler n desteklemek amacıyla kuruldu. Bu amaç doğrultusunda okuma kültürünü
gel şt rmeye, eğ t me, sürdürüleb l r b r dünyaya ve çocukların sanata er ş m n sağlamaya
yönel k çalışmalar yapıyor; y l ğ paylaşıyor.
Çocukların sanatsal etk nl klerle uğraşmasının duygusal ve b l şsel gel ş mler ç n kr t k b r
önem olduğu b l msel araştırmalarla göster lm ş. Sanat temell programlara katılımın olumlu
etk ler özell kle, sosyo-ekonom k açıdan dezavantajlı a leler n çocuklarında gözlemlenm ş.
Örneğ n ABD'de r skl gruplarla yapılan b r araştırma, bu katılımın okulu terk etme oranını
beşte b re düşürdüğünü, ün vers teden mezun olma şansını se k kat artırdığını gösterm ş.
(*) Maalesef bu açıdan ülkem zde durum h ç ç açıcı değ l. 2013 yılında gerçekleşt r len b r
çalışmada, İstanbul'un kentsel alanlarında yaşayan ve devlet okullarına g den 6-11 yaş
arasındak 800'e yakın çocuğun okul dışındak zamanlarını nasıl değerlend rd kler
araştırılmış. Araştırmaya katılan çocuklardan %73'ü müzeye/serg ye; %49'u t yatroya; %48'
s nemaya h ç g tmed ğ n bel rtm ş. Bu çocukların gün ç nde en çok zaman ayırdıkları
akt v ten n telev zyon seyretmek olduğu görülmüş. (*). Bekleneb leceğ g b , serbest
zamanlarında zley c değ l, akt f olarak b r sanat faal yet ne katılan çocukların oranı daha
da düşük. Bu oranın, üst sosyoekonom k düzey a lelerde %19, orta SES düzey nde %7
ken alt SES düzey nde %1 (*) olduğu görülmüş. Bütün Çocuklar B z m Derneğ bu nedenle
çocukları hem zley c olarak hem de akt f olarak sanatla buluşturmaya, sanatçılarla
çocuklar arasında daha çok köprü kurmaya çalışıyor.
Derneğ n s nema alanındak çalışmaları, 2018 yılında büyük çoğunluğu h ç s nemaya
g tmem ş 500 lkokul öğrenc s n s nemaya götürmekle başladı. Ardından 2018 ve 2019
yıllarında düzenlenen yaz okullarında ﬁlm eleşt rmen Cüneyt Cebenoyan'ın seçt ğ ﬁlmler
göster ld , Cebenoyan çocuklarla ﬁlmler hakkında sohbet ett . Maalesef Cüneyt Cebenoyan
2019'un Ağustos ayında geç rd ğ traﬁk kazasıyla aramızdan ayrıldı. Ama dostlarının
bağışlarıyla oluşan fon ve BÇBD le şb rl ğ ç ndek kurumlar sayes nde çocuklarla s nema
buluşmaları sürüyor.
F lm göster mler ne zorunlu olarak ara ver len salgın dönem nde b r ﬁlm kütüphanes
oluşturma çalışmaları yapıldı. Salgın sonrasında se göster mler yen den başladı. Çocuk ve
S nema Buluşmaları yen etk nl k projeler yle sürdürülecek.
Bütün Çocuklar B z m Derneğ nternet s tes (www.butuncocuklarb z mderneg .org) le
sosyal medya hesaplarından BÇBD ve Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve S nema
Buluşmaları'na l şk n daha fazla b lg alab l r, destek olab l rs n z.
* Ver ler: Erken Çocukluktan Gençl ğe: Sanatla Büyümek raporu. Feyza Çorapçıoğlu
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“Çok Uzakta” F lm Göster m
Or j nal Adı: Zu we t weg
Yönetmen: Sarah W nkenstette
Oyuncular: Yoran Le cher, Anna Kön g, Andreas N ckl
F lm süres : 89 dak ka
Ara: 10 dak ka
İzley c yaş sınırı: 8+
2021 Alman F lm Eleşt rmenler En İy Çocuk F lm Ödülü
2019 Molod st Uluslararası F lm Fest val

Almanya'nın batısında b r köyde yaşayan on k yaşındak Ben ve a les , l ny t maden
neden yle köyler nden ayrılmak zorundadırlar. Ben büyük kenttek okuluna ve futbol
takımına uyum sağlamakta bocalamaktadır. Sur ye'den göçmen olarak gelen Tarık okulda
Ben' n yanına oturur. İk çocuk yavaş yavaş ortak lg alanlarını ve ortak kayıplarını
keşfederek yakınlaşırlar.

“Rocca Dünyayı Değ şt r yor” F lm Göster m
Or j nal Adı: Rocca verändert d e Welt
Yönetmen: Katja Benrath
Oyuncular: Luna Maxe ner, Caspar F scher- Ortmann, Lu se R chter
F lm süres : 101 dak ka
Ara: 10 dak ka
İzley c yaş sınırı: 8+
2019 Alman F lm Ödüller Öne Çıkan Çocuk ya da Gençl k F lm

On k yaşındak Rocca cesur, neşel , her zorluğun üstes nden gelmeye hazır. Fakat
Rocca'nın da dertler var; çok sevd ğ babası uzayda, anneannes se pek kolay b r nsan
sayılmaz. S ncabıyla tek başına yaşayan Rocca hayatında lk defa yaşıtlarıyla okula
g decek. Acaba Rocca'yı nasıl b r okul hayatı bekl yor? Uzun Çoraplı P pp 'n n modern
vers yonu sayılab lecek Rocca Dünyayı Değ şt r yor hem çocuklar hem de büyükler ç n
umut dolu b r masal.
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ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
29. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

Yayına Hazırlayan
C. Ceren YAZICIOĞLU
Dünya Sineması Bilgi Temini
Hakan PAŞALI
Kısa Metraj Filmler Bilgi Temini
Bora DAVUTLUOĞLU
Görsel Yönetmen
Cihan Oğuz DEMİRCİ
Övgücan KÜÇÜKKAYA
Katalog Çevirileri
Nomi KUCE
Baskı
Yenikoza Matbaacılık
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