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Sunuş

2015, Türkiye ve Avrupa Birliği için İnsan Haklarının
korunması bakımından zorlu bir yıl oldu. Paris’te
gazetecilere ve karikatüristlere yapılan utanç verici
saldırıyla başlayıp aynı şehirdeki sivillere yapılan bir
saldırıyla devam eden şiddet eğilimi, vicdanlarımızda
iz bıraktı. Ortak komşu bölgemiz Suriye’deki savaştan
kaçan mülteciler Türkiye’ye ve AB’ne akın edip,
yardım imkanlarını sonuna kadar zorladılar. Ancak
denir ki, her zorlu sınav aynı zamanda bir fırsattır.
Avrupa Birliği ve Türkiye, topraklarındaki milyonlarca
mültecinin ihtiyaçlarının karşılanması için işbirliği
yapma konusunda anlaştılar. Suriye Mülteci krizinin
en büyük bağışçısı olarak AB, Suriye’den en çok
mülteci alan ve bu görülmemiş insanlık krizinin etki
ve sonuçlarına katlanan Türkiye’yi desteklemeye
devam edecektir.
Bu yıl seçtiğimiz birçok filmin de anlattığı gibi, şiddete
ve köktenciliğe karşı koymanın yolu uyum, temel
insan haklarının sağlanması ve korunmasından
geçmektedir.
Bu konuları birlikte ele almak ve Avrupa Birliğinin
temelini oluşturan değerlerin tümüne dikkat çekmek
için, beşinci kez İnsan Hakları Günü (10 Aralık)
çerçevesinde düzenlenen Avrupa Birliği İnsan Hakları
Film Günlerini sunuyoruz.
İstanbul’da 09-18 Aralık, Ankara’da 7-20 Aralık
tarihleri arasında düzenlenen festival, Avrupa Birliği
Delegasyonu öncülüğünde ve AB Üye Ülkelerinin

Elçilikleri ve Kültürel Merkezlerinin katkılarıyla her yıl
gerçekleştirilmektedir. İki haftalık festival süresince,
AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye’den gelen onlarca
film gösterilecek. Film gösterimleri halka açık ve
ücretsizdir.
Festival, kişisel haklar, insan onuru ve dünyanını
farklı köşelerinden insanların tecrübelerini ele
alan filmleri beyaz perdeye getirerek, hepimizi
düşünmeye zorlamayı ve bir ilham kaynağı olmayı
amaçlamaktadır. Vatandaşlık statümüz, cinsiyetimiz,
yaşımız, cinsel tercihimiz veya etnik kökenimiz ne
olursa olsun, bu konular hepimizi ilgilendirmektedir.
Etkinliğin amacı, AB ve Türkiye’den gelen seçilmiş
filmleri paylaşmak, kimlik, hoşgörü, saygı, insanlık
onuru ve kültürlerarası diyalog gibi insan hakları
konuları hakkında farkındalık yaratmak ve
önyargılara karşı çıkmaktır. Bu çerçevede, filmlerin
çoğunun bitiminde; yönetmenlerin, STK’ların ve
akademisyenlerin de katılımıyla, filmlerdeki insan
hakları konularının tartışılıp ele alındığı paneller
düzenlenecek.
Filmlerin tümü, Türkiye’de insan hakları ve Avrupa
Birliği açısından özellikle önem arz eden üç
kategoride sınıflandırılmaktadır: Savaş ve Adalet
(katalogda mavi olarak işaretli), Tam Eşit Olmayanlar
(*yeşil* olarak işaretli) ve Yaşanmaya Değer bir Dünya
(*sarı* ile işaretli)
İyi seyirler!

Introduction

2015 has been a challenging year for upholding human
rights in both Turkey and the European Union. Starting
with the appalling attack on journalists and cartoonists
in Paris and ending with another horrendous attack on
civilians in the same city, violence has unfortunately
marked our consciences throughout the year. Refugees
from a senseless war in our common neighbourhood
continued to pour into Turkey and the EU, stretching
support systems to the brink. It is said that every
challenge is at the same time an opportunity though:
The European Union and Turkey have vowed to
cooperate closer to meet the needs of the millions of
refugees on their territories; as the leading donor in the
Syrian Refugee crisis, the EU will continue to support
Turkey, which is hosting the largest refugee population
from Syria, in facing the impact and the consequences of
this unprecedented humanitarian emergency. As many
of the movies we’ve chosen for you this year show, more
integration, protection and rights are the appropriate
answers to combat violence and extremism.
In order to jointly reflect on these themes and highlight
all the values which form the foundation of the European
Union, we bring you the European Union Human Rights
Film Days, which is being organised around Human
Rights Day (10 December) for the fifth time.
The festival organized in 2 cities in Turkey - in Ankara
from 7 to 20 December, in İstanbul from 09 to 18
December - takes place every year on the initiative

of the European Union Delegation to Turkey and in
collaboration with the Embassies and Cultural Centres
of the EU Member States in Turkey. During the two weeks
festival, dozens of films from several EU Member States
and Turkey will be shown. The film screenings are open to
the public and free of charge.
By showing movies addressing individual rights, human
dignity and the experiences of a varied group of people,
the festival aims to encourage reflection and be a source
of inspiration. These issues concern us all, regardless of
our citizenship status, gender, age, sexual orientation, or
ethnic roots.
The goal of the event is to share selected films from
the EU and Turkey and to engage a discussion in order
to create awareness on human rights issues, such
as identity, tolerance, respect, human dignity, and
intercultural dialogue as well as to challenge stereotypes.
In that sense, most of the movies will be followed
by panels with the participation of directors, NGOs,
academicians to discuss and reflect on the human rights
issues raised by the films.
All the movies are classified in three categories of
particular relevance regarding human rights in Turkey
and the European Union: war and justice (in *blue* in
the catalogue), less than equal (in *green*) and a world
worth living in (in *yellow*).
Enjoy screening!

gösterimler ücretsizdir. Ücretsiz seans biletleri sinema gişelerinden temin edilecektir.
> Tüm
All screenings are free of charge. Free entry tickets can be collected at the movie theatres’ box offices.
ara verilmeyecektir. Seanslar başladıktan sonra içeri izleyici alınmayacaktır.
> Filmlerde
There will be no intermissions during screenings. Audience will not be allowed in the halls after screenings begin.

>

Tüm filmler orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak gösterilecektir.
All movies will be screened in the original language with Turkish subtitles.

Yönetimi programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
> Etkinlik
The organisers hold the right to make changes to the screening programme when necessary.

>

Film Kategorileri / Movie Categories:
Savaş ve Adalet / War and Justice
Eşitten Aşağı / Less than equal
Yaşamaya Değer bir Dünya / A world worth living in

Sorularınız ve önerileriniz için:
For questions and suggestions:
delegation-turkey@eeas.europa.eu

Bizi ziyaret edin / Visit us at:
http://avrupa.info.tr/eu-and-human-rights/human-rights-film-days.html
www.facebook.com/EUinTurkey
twitter.com/EUDelegationTur
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AÇIK ÇEK

Carte Blanche

Navê te çi ye?

Almanya, Germany | 2011 | 91’

Türkiye, Turkey | 2015 | 35’

Yönetmen / Director Heidi Specogna
1959 yılında İsviçre’de doğmuştur. 1982-88 yılları arasında
Berlin’de DFFB film okulunda film çalışmalarında bulundu.
2003 yılından beri Ludwigsburg’de Film Akademisinde
belgesel film yapımı alanında öğretim üyesi.
Born in Switzerland in 1959. 1982-88 film studies at the DFFB
film school in Berlin. Since 2003 lecturer for documentary
filmmaking at the Film Academy in Ludwigsburg.

Uluslararası Ceza Mahkemesi araştırmacıları, Darfur, Uganda, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde, insanlık suçlarını araştırıp, delil topluyorlar.
2002 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti bir şiddet dalgasıyla sarsılmıştı. Komşu ülke olan Kongo’dan gelen militan isyancılar Jean-Pierre Bemba’dan
öldürme, tecavüz etme ve yağmalama konusunda tam yetki aldılar. “Carte
Blanche” Uluslararası Ceza Mahkemesi araştırmacılarının bu suçu incelemek üzere Afrika’nın kalbine yaptıkları yolculuğu belgeliyor.

13.12.2015 - 17:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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12.12.2015 - 19:30 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion

ADIN NE?

As investigators of the International Criminal Court they painstakingly gather
evidence against those responsible for some of the most serious crimes
committed in our time: in Darfur, Uganda, The Democratic Republic of the
Congo and in the Central African Republic.

Yönetmen / Director Cihad İlbaş, Ömer Altaş
Cihad İlbaş: Editör, danışman, seslendirmeci. Kürt sineması,
edebiyatı ve güncel konular üzerine çeşitli gazete, dergi
ve internet sitelerinde yazıyor. Ömer Altaş: 1985, Mardin
doğumlu. ‘Navê te çi ye?’ ilk film çalışması.
Cihad İlbaş: Editor, consultant and voice-over artist. Writes
about Kurdish cinema, literature and current affairs for various
newspapers, journals and internet sites. Ömer Altaş: Born 1985
in Mardin. ‘Navê te çi ye? is his debut film.

Türkiye’de Kürtçe isim sahiplerinin yaşadıkları trajikomik hikâyeleri konu edinen belgesel, birçok Kürt yurttaşın, özellikle 90’lı yıllarda karşı karşıya kaldığı
isim değiştirme, isim yasaklama gibi davranışlardan dolayı yaşadıkları problemleri perdeye taşıyor.

A documentary account of the tragicomical experiences had by people with
Kurdish names in Turkey, the film brings to the silver screen the problems encountered by many Kurdish citizens in the 90s who were forced to deal with name
changes and bans on specific names in Turkey.

In 2002, a wave of violence shook the Central African Republic. Militant rebels
from neighboring Congo received carte blanche from their leader JeanPierre Bemba to kill, rape and pillage. The film “Carte Blanche” follows the
investigators of the first permanent international court into the heart of Africa.
Eight years after the violence, justice shall be done. And Jean-Pierre Bemba – as
one of the first commanders being prosecuted before an international tribunal
for his command responsibility for systematic rape – is to be put on trial.
15.12.2015 - 17:30 - İtalyan Kültür Merkezi - Istituto Italiano di Cultura / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
14.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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AĞ

The Network
Romanya, Macaristan; Romania, Hungary | 2015 | 61’

16+

ALEXIS’E ŞARKILAR

Songs for Alexis
Danimarka, Denmark | 2014 | 74’

Yönetmen / Director Elvira Nana Lind

Yönetmen / Director Claudiu Mitcu
Yapımcı ve yönetmen. Bilinen eserleri: Reteaua (2015),
Australia (2009) ve Ramona (2015).
Producer and director, known for Reteaua (2015), Australia
(2009) and Ramona (2015).

Ağ filmi Romanya’da sağlık sektöründe yaşanan bir trajediyi belgeliyor.
Romanya’da kemoterapi ilaçları, kanunların emrettiği gibi hem ücretsiz
değil, hem de eczanelerde bulunmuyor. Parası olanlar sorunu çözmek için,
ücretini geri alamayacaklarını bile bile yabancı eczanelere başvuruyor, durumu müsait olmayanlar ise ya tedavilerini geciktiriyor ya da tedaviden tamamen vazgeçiyor.

18.12.2015 - 19:00 - Cervantes Enstitüsü - Instituto Cervantes / İstanbul
11.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
8

In Romania, chemotherapy drugs are neither accessible free of charge, as required by law, nor can they be acquired in pharmacies.
To resolve the problem, those who have access and are forced to seek funds from
foreign pharmacies, knowing that money spent will not be recovered. Others
who are less fortunate are condemned to delay or completely forego treatment.

Danimarkalı yönetmen. Halen New York’ta ikamet ediyor.
Belgesel film alanında uzmanlaşarak 2006 yılında Cape
Town’da film okulunu bitirdi. Lind; TV, sinema ve internet için
çeşitli uzunluklarda belgeseller yapıyor.
Danish director from Copenhagen, now based in New York.
She finished film school in Cape Town, in 2006, majoring in
documentary film. Lind worked within that field since making
documentaries of various lengths for TV, cinema and web.

On sekiz yaşındaki Long Island’lı Ryan başarılı bir müzisyen, blog yazarı ve
trans insanların hakları için mücadele eden bir aktivisttir.Ailesi Ryan’ın tüm
kararlarını desteklemektedir ancak kız arkadaşı ve tek gerçek aşkı Alexis
için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Ryan’ın Alexis’le ilişkisi, Alexis’in
ailesinin homofobisi karşısında da bir sınav vermektedir.
İki gencin, Amerika’nın iki yanında yetişkinliğe yaptığı yolculuğu anlatan bu
filmi, Ryan’ın Alexis için yazdığı şarkılar süslüyor.

Eighteen-year-old Ryan from Long Island is a successful musician, blogger
and activist for the rights of transgender people. His parents support him in
everything he does, including his decision to transition his identity.
Ryan’s girlfriend and true love, Alexis, lives on the West Coast, although thanks to
Skype they are in constant contact. But in addition to distance their relationship
must overcome the homophobia of Alexis’ parents. This intimate, diary-like
record of a great love and the journey of an inseparable couple across America to
adulthood is accompanied by Ryan’s love songs for Alexis.

16.12.2015 - 19:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
15.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
9
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ARTIK HAYALLERİM VAR
Through my Lens
Türkiye, Turkey | 2015 | 62’

Yönetmen / Director Nefin Dinç
1970, İzmit doğumlu Dinç, film ve video yapımcılığı eğitimi verdiği
Fredonia’da New York Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı doçent.
Filmleri arasında İsmini Melek Koydum – 2006, Rebetiko: İki Şehrin
Şarkısı - 2005, Cumhuriyet Treni – 1999 yer alıyor.
4 September 1970, İzmit. Dinç is an assistant professor at the State
University of New York at Fredonia, where she teaches film and
video production. Films İsmini Melek Koydum - 2006, Rebetiko : İki
Şehrin Şarkısı - 2005, Cumhuriyet Treni - 1999

Altı farklı Türk şehrinden yetmiş iki öğrenci demokrasi ve insan hakları
konularında kendi kısa filmlerini çekti. Öğrenciler, Türkiye’deki kültürel
çeşitliliği anlatan bir dizi canlı hikayeye imza attılar. Böyle bir film
çekmek hem zor hem de bazen riskli olabiliyor. Öğrenciler de filmlerini
çekip kendilerini ifade ederken bunu yaşayarak gördüler. Film süresince,
öğrencilerin Türk toplumunda hayati öneme sahip olaylara verdiği
tepkiyi görecek ve geleneksel yapının onlar için yarattığı engellere tanık
olacaksınız.

14.12.2015 - 19:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
10

15.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion

“Through My Lens” relates what it means to be young, a Turkish citizen,
and wanting to be heard. Seventy-two students from six different Turkish
cities won the opportunity to produce their first short films on the
subjects of democracy and human rights, and set out to make their films
throughout a year.
Filmmaking can be a difficult, and sometimes disastrous, undertaking,
and the students encounter their fair share of both while making their
films and expressing their own ideas. Throughout the film, the audience
witnesses the students’youthful approach to issues vital in current Turkish
society and the obstacles the old establishment creates for them. In the
end, the students create a vibrant canvas of stories illuminating Turkey’s
diversity on screen, including theirs.

ATEŞLE OYNAMAK

Playing with Fire
Yunanistan, Greece | 2014 | 58’

Yönetmen / Director Anneta Papathanassiou
hasEkonomi alanında lisans derecesinin yanı sıra Drama ve
Sinema Okulu derecesi var. After the Tsunami – Sri Lanka (2005),
A Year After (2006), Qadir – An Afghan Ulysses (2008), The
Nymphs Of Hindu Kush (2011)’un aralarında bulunduğu yedi
belgesel yönetmiştir.
B.S. in Economics and a Drama & Cinema School degree. Directed
seven documentaries which include, After The Tsunami - Sri Lanka
(2005), A Year After (2006), Qadir - An Afghan Ulysses (2008), The
Nymphs Of Hindu Kush (2011).

Afganistan’da tiyatro ve sanatla uğraşacak kadar cesur, sert eleştirilere,
sosyal dışlanmaya, hatta kendilerine ve ailelerine yapılan ölüm tehditlerine
maruz kalan kadın oyuncuların öyküsünü anlatan bir belgesel. Kabil’de
oyunculuk yaptığı için ölen bir genç kızın ve ülkeyi terketmeye zorlanan
birçok genç kadın oyuncunun öyküsü. Yunan oyuncu ve yönetmen Annetta
Papatanassiou, antik Yunan tiyatrosunu öğretmek için gittiği Afganistan’da
tanık olduklarını bu belgeselle anlatıyor.

“Playing with Fire” is a documentary about the actresses in Afghanistan who
are courageous enough to be involved with theatre arts and find themselves
facing harsh criticism, social disapproval and even threats about their lives and
the lives of their families.
Acting has even caused a girl’s death in Kabul and many young actresses have
been forced to flee the country. Anneta Papathanassiou, actress and director
from Greece, visits Kabul to teach ancient Greek theatre and record the lives
of Afghan artists, who try to combine art and culture under very difficult
circumstances in this troubled country.

10.12.2015 - 19:00 - Cervantes Enstitüsü - Instituto Cervantes / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
08.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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AVRUPA ANA
Mama Evropa
Slovenya, Slovenia | 2013 | 90’

18+

AVUÇ İÇİ ÇOCUKLAR
Palm Sized Children

Macaristan, Hungary | 2013 | 53’

Yönetmen / Director Szuchy Zsuzsa
Yönetmen / Director Petra Seliskar
Yapımcı ve yönetmen... Babice Revolucije (2006), Mama
Evropa/Mother Europe (2013) ve My World Is Upside Down
(Moj Narobe Svet) önemli filmleri arasında yer alır.
Producer and director, known for Babice revolucije (2006),
Mama Evropa/Mother Europe (2013) and My World Is Upside
Down (Moj Narobe Svet).

Born in1982. Hungarian director. She studied in the University
of Theatre and Film Arts in Budapest. She directed serials like
“Step Ahead” and “You Have a Choice”. Among her films the
“Three Women”, “Siberia twice”, and “Palm Sized Children”.

Avrupa Ana, dünyaya altı yaşındaki Terra’nın gözlerinden bakıyor. Balkanlarda doğan, Kübalı-Makedon bir baba ve Slovenyalı bir anne tarafından
dünya vatandaşı olarak yetiştirilen küçük Terra sınırların anlamını kısa sürede anlayacaktır.

Mama Europa takes a look at Europe through the eyes of a six-year-old
child, Terra. Born in the Balkans, but raised as a citizen of the world by her
Cuban-Macedonian father and Slovenian mother, little Terra quickly learned
about borders.

Macaristan’da, her on çocuktan biri erken doğuyor. 1,5 kilonun altında, erken doğan çocukların %30-40’ı, ciddi gelişimsel bozukluklara sahip. Semmelweis Üniversitesi erken doğum ünitesi bu tür ciddi vakaların tedavi
altına alındığı bir merkez.

Ailesiyle eski Yugoslavya içinde bir yolculuğa çıkar ve yolda ilginç hikayeleri olan olağanüstü insanlara tanışır. Terra sandığımız kadar birleşememiş
Avrupa hakkında masum ancak zekice ve şimdiden tecrübelerin aydınlattığı görüşlerini bizlerle paylaşıyor. Avrupa’ya Balkanlardan gelen bir çocuğun gözlerinden bakın; önyargılarınız yerle bir olabilir.

She goes on a journey through former Yugoslavia with her family, encountering numerous remarkable characters with interesting stories, and tells us her
innocent but intelligent, and already experienced view of the continent that is
not at all as united as it would apparently like to be.

Film, Semmelweis Üniversitesi’ndeki bebeklerin hikayesini birkaç ay süresince takip ediyor. Belgesel, bebeklerle ilgili yaşanan ekstrem vakalara,
doktorların ve hemşirelerin yaşadığı günlük zorluklara değinerek, erken
doğumun önlenmesinin önemine dikkat çekiyor, bebeklerin yaşadığı
sağlık risklerini ortaya koyuyor.

11.12.2015 - 17:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
12

1882 yılında doğan Macar yönetmen, Budapeşte’de University
of Theatre and Film Arts’da okudu. “Step Ahead”, “You Have
a Choice” gibi diziler yönetti. “Three Women”, “Siberia Twice”,
“Palm Sized Children” filmleri arasındadır.

17.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara

Look at Europe through the eyes of a small child from the Balkans: she may
easily shatter your preconceptions about where you.

One in every ten children are born prematurely in Hungary. 30-40% of prematurely born infants under 1500g receive care at three prematurity intensive care
units of Semmelweis University where they treat the most serious cases, babies
born with severe developmental disorders that might have had no chance to
survive 10-20 years ago.
The film follows the story of these infants over the course of several months at
Semmeilweis University at the point when outdated medical equipment are replaced in order to help premature infants to survive their first and most critical
weeks with fewer complications. The documentary would like to call attention to
the importance of prevention of premature birth through the presentation of extreme cases of infants, their doctors and nurses’ daily struggle as well as describes
the health risks that threaten infants.
15.12.2015 - 19:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
16.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
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A TAKIMI
E-Team

Hollanda, The Netherlands | 2014 | 89’

BEYGİR GÜCÜ
Horsepower

Romanya, Romania | 2014 | 27’

Yönetmen / Director Katy Chevigny, Ross Kauffman
Katy Chevigny, Deadline (2004) ve Election Day (2007) isimli
eserleriyle tanınan yapımcı ve yönetmen. Ross Kauffman,
Kalküta’nın çocukları (2004) ve Comic-Con Episode IV: A
Fan’s Hope (2011) isimli eserleriyle tanınan yapımcı ve görsel
yönetmendir.
Katy Chevigny is a producer and director, known for Deadline
(2004) and Election Day (2007). Ross Kauffman is a producer and
cinematographer, known for Kalküta’nin çocukları (2004) and
Comic-Con Episode IV: A Fan’s Hope (2011).

Acımasız diktatörlerin himayesi altında olan ülkelerde insanlık suçları işlendiğinde, İnsan Hakları İzleme örgütü, savaş suçlarını dünyaya duyurmakla
görevli, Acil Durum Takımı’nı bölgeye gönderir. Belgesel yapımcıları Ross
Kaufmann ve Katy Chevigny bizi, şarapnel, mermi delikleri ve toplu mezarların sıkça yer aldığı bu hassas ortamlara götürüyor. Suriye’de Beşar Esad’ın,
Libya’da bir sure önce ölen Muammer Kaddafi’nin zulmüne tanık oluyoruz.
Yoğun biçimde işlenen ve çoğu zaman belgelenmeyen suçlar, A-Takımı’nın
bilgiyi ülkeden çıkarıp dünya kamuoyuna ulaştırma işlevini daha da önemli
kılıyor.

11.12.2015 - 18:00 - Hollanda Kültür Merkezi - NL Cultural Center / İstanbul
14.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
14

When atrocities are committed in countries held hostage by ruthless dictators,
Human Rights Watch sends in the E-Team (Emergencies Team), a collection of
fiercely intelligent individuals hired to document war crimes and report them
to the rest of the world. Within this volatile climate, filmmakers Ross Kauffman
and Katy Chevigny take us to the frontline in Syria and Libya, where shrapnel,
bullet holes, and unmarked graves provide mounting evidence of coordinated
attacks conducted by Bashar al-Assad and the now-deceased Muammar
Gaddafi. The crimes are rampant, random, and often undocumented, making
E-Team’s effort to get information out of the country and into the hands of
media outlets and criminal courts all the more necessary.

Yönetmen / Director Daniel Sandu
1977 doğumlu Daniel Sandu, Bükreş’te MEDIA Üniversitesi
– Film okulundan mezun oldu. Kısa film, uzun film ve TV
dizilerinin senarist ve yönetmenliğini yapmaktadır.
Born in 1977, Daniel Sandu graduated The MEDIA University
– Film school in Bucharest. He is screenwriter and director of
short films, feature films and TV series.

Mihai her yıl kış mevsiminde, arkadaşlarının da yardımıyla motorsikletini
apartmanının 10. katına taşımakta, baharda ise yeniden aşağıya indirmektedir. Ancak bu yıl Mihai, arkadaşlıkların ne kadar kırılgan olduğunu keşfedecektir.

Every year Mihai carries his motorcycle in his tenth floor apartment during the
winter and bring it back downstairs in spring with the help of his friends. But this
year Mihai finds out how fragile friendships can become.

18.12.2015 - 19:00 - Cervantes Enstitüsü - Instituto Cervantes / İstanbul
11.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
15
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BİR OYA BİR KEÇİ
A Goat for a Vote

Hollanda, The Netherlands | 2014 | 52’

Yönetmen / Director Jeroen van Velzen

Kenya’daki Majaoni İlkokulu seçim heyecanıyla kaynıyor. Üç öğrenci aday,
okul başkanlığına oynuyor, ancak sınıf arkadaşlarını ikna etmek için kullandıkları yöntemler farklı. Tek kız aday Magdalena, kadınların da lider olabileceğini kanıtlamak istiyor. Karizmatik bir kişilik olan Said, arkadaşlarını seçim
şarkısı ve bir çuval şekerle ikna etmeye çalışıyor. Görece fakir bir aileden
gelen Harry ise keçi eti dağıtarak oy topluyor. Acaba en iyi aday olduğuna
herkesi kim ikna edecek ve kazanacak dersiniz?

12.12.2015 - 11:00 - Büyülü Fener / Ankara
16

We Come as Friends
Avusturya, Austria | 2014 | 106’

Yönetmen / Director Hubert Sauper

(1979, Heerlen) Kenya, Hindistan ve Güney Afrika’da yaşadı
ve belgeseller çekti. Brighton Teknoloji Üniversitesi’nden
(Güzel Sanatlar bölümü) sonra Amsterdam’da Hollanda Film
ve Televizyon Akademisi’de eğitim aldı.

(27 Temmuz 1966, Avusturya doğumlu) film yapımcısı,
yönetmen, yazar, yapımcı ve aktör. En tanınan eseri 2004 yapımı
Darwin’s Nightmare’dir. Viyana ve Fransa’daki üniversitelerde
yönetmenlik okumuştur.

(1979, Heerlen) He lived in Kenya, India and South-Africa. After
at Brighton College of Technology (Fine Arts), he started at the
Dutch Film and Television Academy in Amsterdam.

(Born 27 July 1966, Austria) is a filmmaker, director, writer, producer,
and actor best known for the Darwin’s Nightmare (2004). He
studied film directing in universities in Vienna and France.

The Majaoni Primary School in Kenya is gripped by election fever. Three student
candidates are vying for school president but their methods for gaining the respect and recognition of their classmates differ. Magdalena – the only female
candidate – wants to prove that women can also be leaders. The charismatic
Said wins over classmates with his pre-election song and bags of candies. And
Harry, who comes from a poor background, has chosen an even more ingratiating path – he is gaining favour with goat meat.
Who will win and how will they convince everyone that they are the best candidate?

11.12.2015 - 16:00 - Hollanda Kültür Merkezi - NL Cultural Center / İstanbul

BİZ DOSTUZ

2011 yılında Sudan’ın Müslüman Kuzey ve Hıristiyan Güney olarak ayrılması
uzun süreli bir iç savaşın bitmesini sağladı. Ancak her iki Afrika ülkesinde de
başka bir savaş başladı: doğal kaynaklar ve maden zenginlikleri üzerine bir
savaş.
Batı’dan ve Çin’den gelen yatırımcılar değerli toprakları ele geçirmek için hükümetlere rüşvet veriyor ve uluslararası kurumlar da bunu görmezden geliyor. Bu filmde, Afrika’nın sömürgeleştirilmesinden doğan travmalar, etnik
ve dini savaşlar, köleliğin modern formları gözler önüne seriliyor, Afrika’nın
zulümlerle dolu tarihinin nasıl tekrarlandığı anlatılıyor.

The 2011 separation of Sudan into the Muslim North and the Christian South
ended a protracted civil war. In both African countries, however, another battle
has erupted: one over natural resources and mineral wealth.
In the name of development, investors from the West and China bribe the
government to gain lucrative land while international institutions turn a blind
eye. In this disturbing film, the traumas associated with the colonisation of Africa,
ethnic and religious wars as well as a modern form of slavery are fully exposed.
The film illustrates in a unique way how Africa’s cruel history is being repeated
today.

11.12.2015 - 19:00 - Fransız Kültür Merkezi / FR Cultural Center / İstanbul
13.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
17
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BİZ YILDIZLAR
Mos Stellarium

Luxemburg, Luxemburg | 2015 | 55’

CÜRETKARLAR
Those Who Dare

Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya | Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania
2015 | 55’

Yönetmen / Director
Karolina Markiewicz & Pascal Piron
Karolina Markiewicz; siyaset bilimi, felsefe ve tiyatro eğitimi
aldı, film ve tiyatro yönetmenliği yapıyor.
Pascal Piron, görsel sanatlar eğitimi aldı, ressam ve film
yönetmenliği yapıyor.
Karolina Markiewicz studied political science, philosophy and
theatre and works as a film and theatre director. Pascal Piron
studied visual arts and works as an artist and film director.

Biz Yıldızlar; genç mülteciler Dzemil, Milena, Anna, Yunuz, Rijad ve Eko
hakkında şiirsel yapıya sahip bir belgesel.

Mos Stellarium is a poetic feature documentary about Dzemil, Milena, Anna,
Yunus, Rijad and Eko.

Filmin kahramanları, genç mülteciler olarak başlarından geçenleri büyük bir
samimiyetle anlatıyor. Gençler, geçtikleri toprakları, karşılaştıkları olayları,
kısacası bu garip yolculukları ve hatıraları anlatırken geleceğe bakıyorlar. Bir
bakıma, evrensel anlamda insan varlığının öyküleri.

In all intimacy, they tell their stories as young refugees. Attached to the
travelled landscapes and all the encounters, the memories look back at these
strange journey and turn to the future. It is, in a way, the human existence in a
universal sense.

15.12.2015 - 19:00 - Cervantes Enstitüsü - Instituto Cervantes / İstanbul

18

07.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion

Yönetmen / Director Ólafur Rögnvaldsson
Allir litir hafsins eru kaldir (2005), The Candidate (1997)
ve Stella í orlofi (1986) isimli çalışmalarıyla tanınır.
Known for his work on Allir litir hafsins eru kaldir (2005),
The Candidate (1997) Dieter Roth Puzzle (2006).

“Those who dare” 1989-1991 yılları arasında Baltık ülkeleri Sovyetler Birliği’nden bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde demokratik batı dünyasının
ortaya koyduğu tavrı anlatan tarihsel bir belgesel. Öykü eski İzlanda
Dışişleri Bakanı Jon Baldvin Hannibalsson’un (JBH) bakış açısından ele
alınıyor. Hannibalsson, Baltık ülkelerinde yaşayan kimi insanlarla kişisel
ilişkileri nedeniyle beklenmedik biçimde olaylara dahil olmuş ve kısa sürede Baltık ülkelerinde bağımsızlık isteyen insanların sesi haline gelmişti.

“Those who dare” is a historical documentary about how the western democratic world reacted to the Baltic states’ claim for independence from Soviet
occupation in the years 1989-1991.
The tale is told through the story of Mr. Jón Baldvin Hannibalsson (JBH)
former Foreign Minister of Iceland, who entered the scene (unexpectedly)
through his personal relations with people in the Baltic States and lent them
his voice in the international arena.

15.12.2015 - 18:30 - İtalyan Kültür Merkezi - Istituto Italiano di Cultura / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
17.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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DOSTUM MARZIA
Marzia my Friend
Finlandiya, Finland | 2014 | 80’

Yönetmen / Director Kirsi Mattila
Belgesel yönetmeni-senarist ve gazeteci. 1980 yılından
beri gazeteci olarak çalışıyor. 1993 yılında Tiyatro
Araştırmaları alanında uzmanlaşarak Felsefe Bölümünden
mezun oldu.
Documentary director-screenwriter and journalist. She has
worked as a journalist since 1980 and graduated as Licentiate
of Philosophy in 1993, majoring in Theater Research.

“Afganistan’da aşk, özgürlük ve barış rüyası”.

“A dream of love, freedom and peace in Afghanistan”

Dostum Marzia, yirmili yaşlarında bir Afgan kadının gerçek hikayesini
anlatıyor. O da, tıpkı her genç gibi aşka, özgürlüğe ve ilgi çekici bir mesleğe sahip olmayı hayal ediyor. Barış ve bağımsızlığı düşlüyor, ancak Afganistan’da yaşadığı için bu düşler bir devrim niteliği taşıyor. Sonunda
Marzia’nın hikayesi Afgan kadınlarının geniş çaptaki mücadelesinin bir
sembolü haline geliyor. Film Marzia’nın hayatını 2011 baharından, uluslararası askeri gücün Afganistan’ı terk etmeyi vadettiği 2014 yılının sonuna
kadar takip ediyor.

Marzia, My Friend is the real story of an Afghan woman in her twenties, who
like all young people dreams of love, freedom and an interesting job. She
dreams of peace and independence, but because she lives in Afghanistan,
her dreams are revolutionary. Ultimately Marzia’s story becomes a symbol of
the wider struggle of Afghan women: it is about the right to make decisions
about your own life.

13.12.2015 - 19:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
20

08.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara

The film follows Marzia’s life from spring 2011 to the end of 2014, when
international troops were due to leave Afghanistan.

GIOVANNI AND THE WATER BALLET

Giovanni ve Su Balesi
Hollanda, The Netherlands | 2014 | 17’

Yönetmen / Director Astrid Bussink
Hollanda’da Güzel Sanatlar Akademisi, AKI, Enschede’de
güzel sanatlar eğitimi aldı. İskoçya’da Edinburgh Sanat
Okulu’nda film alanında yüksek lisans yaptı.
She studied fine art at the Academy of fine Arts, AKI, Enschede
(BA) in the Netherlands and her Master in film at the
Edinburgh College of Art in Scotland.

On yaşındaki Giovanni, mayoların, burun tıkaçlarının, süslü makyajların ve
gülüşen kızların dünyasındaki tek çocuktur. Son dört yıldır Hollanda’daki senkronize yüzme şampiyonasına katılan ilk erkek olmanın hayallerini
kurmaktadır. Bunu başarmak için önünde tek bir sınav kalmıştır. Yoğun
çalışır, zor yüzme tekniklerine odaklanır ve öğretmenlerin en zor talimatlarını yerine getirir. Kendisiyle alay edilmesini umursamaz, kız arkadaşı
Kim’e söylediği gibi, Şampiyonaya katılması büyük bir başarı olacaktır. Yönetmen Astrid Bussink, Giovanni’nin öyküsünü, duygu yüklü müzikler ve
zamanın durduğu muhteşem su altı sahneleriyle anlatıyor.

Ten-year-old Giovanni is the only boy in a world of swimsuits, nose clips, glittery
makeup and chattering girls. For the last four years, it’s been his dream to be
the first boy to enter the Dutch synchronized swimming championship. He’s
got just one more exam to go – in four weeks’ time. So he practices doing the
splits, rehearses difficult swimming strokes and endures strict instructions from
the teachers. He is unfazed by the teasing at school, because at least he’s doing
what he really wants. Karate is simply not his kind of thing. And as he explains
to his steady girlfriend Kim, who has supported him through thick and thin, if he
manages to get to the championship, he will really have achieved something.
Director Astrid Bussink sketches an endearing portrait of a boy headed straight
for his goal, with stirring music and beautiful underwater scenes in which time
stands still.
11.12.2015 - 16:00 - Hollanda Kültür Merkezi - NL Cultural Center / İstanbul
12.12.2015 - 11:00 - Büyülü Fener / Ankara
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İNSAN
Human

Fransa, France | 2015 | 180’

Yönetmen / Director Yann Arthus-Bertrand
1946, Paris doğumlu yönetmen ve yazar. Fotoğrafçı,
gazeteci, çevreci. Yuva (2009), Planet Ocean (2012) ve
Human (2015) eserleriyle tanınıyor.
Born on March 13, 1946 in Paris, France. Photographer,
journalist, reporter, environmentalist. He is a director and writer,
known for Yuva (2009), Planet Ocean (2012) and Human (2015).

Human, dünyamızla ilgili hikayeleri ve görüntüleri bir arada toplamakta,
insan olmanın anlamına dair derin incelemelerde bulunmaktadır. Sevgi
ve mutlulukla bezenmiş bu hikayelerle ve aynı zamanda nefret ve şiddetle
HUMAN, bizi Diğerle yüzleştirerek yaşamımızı sorgulamaya davet ediyor.
Gündelik olayları ele alan hikayelerden dünyanın en çarpıcı yaşamlarına
kadar, bu etkileyici karşılaşmalar ender görülen bir samimiyeti paylaşmakta ve kim olduğumuzun altını çizmekte karanlık yanımızı aynı zamanda en
asil yanımızı ve evrensel olanı bize göstermekte. Daha önce görülmemiş
havadan çekimler ve muhteşem müzikler kullanılarak Dünya bize en güzel
haliyle yansıtılmakta. Human, insanın durumunu kabullenmemizi ve varlığımızın anlamını düşünmemizi sağlayan siyasi ağırlıklı bir çalışma.

09.12.2015 - 19:00 - Fransız Kültür Merkezi - FR Cultural Center / İstanbul
10.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
22

HUMAN is a collection of stories about and images of our world, offering an
immersion to the core of what it means to be human. Through these stories full
of love and happiness, as well as hatred and violence, HUMAN brings us face to
face with the Other, making us reflect on our lives. From stories of everyday experiences to accounts of the most unbelievable lives, these poignant encounters share a rare sincerity and underline who we are – our darker side, but also
what is most noble in us, and what is universal. Our Earth is shown at its most
sublime through never-be¬fore-seen aerial images accompanied by soaring
music, resulting in an ode to the beauty of the world, providing a moment to
draw breath and for introspection.
HUMAN is a politically engaged work which allows us to embrace the human
condition and to reflect on the meaning of our existence.

İTALYAN FİLMLERİ
Italian Movies

İtalya, Italy | 2012 | 99’

Yönetmen / Director Matteo Pellegrini
Milano - İtalya doğumlu. Milano ve Bolonya’da film okuluna
gitti. 1994-1997 yılları arasında bir dizi kısa film yönetti; bu
filmler büyük beğeni alarak kendisine çok sayıda uluslararası
ödül kazandırdı.
Born in Milano, Italy. He attended film school in Milano and
Bologna. From 1994-1997 He executed a series of short films which
were highly acclaimed and won him various international awards.

Ünlü bir TV dizisinin çekildiği film stüdyosunda, gece vardiyasında çalışan
bir grup göçmen temizlikçi, kamera dolabının açık olduğunu fark eder. Birisinin aklına parlak bir fikir gelir: Arkadaşlarından biri evlenmek üzeredir ve
düğünü kameraya almak onun için çok güzel bir düğün hediyesi olacaktır.
Bu ilk girişimden sonra, bu kaçamak ek bir işe dönüşür ve ekibe katılım arttıkça daha cüretkar işlerin peşine düşerler.

During the night shift in the TV studios where a famous soap opera is filmed,
a group of immigrant cleaners finds the cameras locker door open. One of
them has an idea: one of his friend is getting married and it would be a great
present to shoot his wedding ceremony. Soon this first experience becomes a
real parallel business, that involves one by one, all of them, pushing them to
dare more and more...

14.12.2015 - 17:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
20.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
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JENICA ve PERLA
Jenica & Perla

Çek Cumhuriyeti, Fransa | 2014 | 72’
Czech Republic, France | 2014 | 72’

Yönetmen / Director Rozálie Kohoutová
Çek belgesel film yönetmeni. Çoğunlukla Roman azınlığın
yaşamlarıyla ilgilendi. 2006 yılında beri belgesel film yapıyor.
Czech documentary film director. She is mostly interested in
topics connected with the life of Romany minority. She has
studied documentary filmmaking.

İki Roman genç kız, Jenica ve Perla, Kesaj Tchave dans grubuyla Slovakia’nın
Popstar yarışmasına katılırlar. Paris’te yaşayan Jenica’nın hayali kuaför olmak ve yaşadığı toplumun çoğunluğu arasına katılmaktır. Slovakya’daki
Yüksek Tatras dağının eteklerinde yaşayan arkadaşı Perla ise dersleri pek
de iyi gitmeyen bir öğrencidir ve topulmsal yaşamla lgili sorunları vardır.
Geleceğe çok farklı bakan bu iki genç kız beraber dans ettiklerinde ortak
yanlarını keşfederler. Yarışma biter, eve dönüş vakti gelir. Peki kızları nasıl
bir gelecek bekliyor?

09.12.2015 - 18:30 - Avusturya Kültür Merkezi - AT Cultural Center / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
19.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
24

Roma teens Jenica and Perla have gone all the way to the Slovakia’s Got Talent
contest with the dance group, Kesaj Tchave. But now it’s time for the girls to
return home.
Jenica, originally from Romania but now living in Paris, single-mindedly pursues her dream of becoming a hairdresser and integrating with the majority.
Her friend Perla, who lives in a settlement in the foothills of the High Tatras in
Slovakia, is failing at school and is distrustful of white people. Each girl sees her
future differently. But when they dance together, they find what is common to
them both. What opportunities do their respective environments offer them?

KARA ELMAS

Black Diamonds
İspanya, Spain | 2013 | 93’

Yönetmen / Director Miguel Alcantud
1971, Cartagena, Murcia - İspanya doğumlu yönetmen
Águila Roja (2009), Diamantes negros (2013) ve Impulsos
(2002) isimli eserleriyle tanınıyor.
Born on March 12, 1971 in Cartagena, Murcia, Spain. He is a
director and assistant director, known for Águila Roja (2009),
Diamantes negros (2013) and Impulsos (2002).

Daha henüz 15 yaşındayken Afrika’yı terk edip Avrupa’ya gittiler. Onları
buna iten dünyaca ünlü futbol yıldızı olma hayalleriydi. Amadou ve Moussa, Mali’deyken bir futbol yetenek avcısı tarafından fark edilir ve ailelerinden koparılıp yıldız olmak üzere Madrid’e götürülürler. Bu yolculuk onlara,
bu muhteşem sporun arkasındaki karanlık dünyayı gösterecektir; onları iki
çocuk olarak değil, iki “Kara Elmas” olarak gören bir dünya.

Just 15 years old, they left Africa and arrived in Europe led by a promise that
they would become football stars. Amadou and Moussa are spotted in Mali
by a football scout, separated from their families and brought to Madrid to
become stars.
The embark on a journey through Spain, Portugal and Nothern Europe
which will show them firsthand the world of shadows behind the beautiful
game; a business which does not see in them two young kids, but two “Black
Diamonds”.

17.12.2015 - 19:00 - Cervantes Enstitüsü - Instituto Cervantes / İstanbul
18.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
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KAYIP AVRUPALI
The Lost European
Macaristan, Hungary | 2015 | 61’

KORKUSUZ

L’intrepido

Italya, Italy | 2013 | 104’

Yönetmen / Director Gianni Amelio
Yönetmen / Director Jozsef Sipos
Macar yönetmen, yazar ve yapımcı, A titkos szám, Kaland
ve Feljegyzések az egérlyukból filmleriyle tanınıyor.
Hungarian director, writer and producer. He worked at these
films: A titkos szám, Kaland and Feljegyzések az egérlyukból.

Macar bir Yahudi’yle çalışmaya başlayan ve daha sonra kaderi Doğu Avrupa Yahudileriyle kesişen genç bir İsveçlinin portresi “Kayıp Avrupalı”... Raoul Wallenberg’ün öyküsünü izlerken, iki savaş arasında kalmış bir dünyaya, İkinci Dünya Savaşı’nın acımasızlığına ve Raoul Wallenberg’ün kendini
feda edişine tanık oluruz. Filmde, Nazilerin elinden binlerce Yahudiyi kurtaran Raoul Wallenberg’ün savaş öncesindeki hayatına tanıklık ediyoruz.
Burjuva dünyasında hiçbir zaman mutlu olmamış, dünyadanın en zengin
İsveçli ailelerden birinin oğluyla tanışıyoruz. Kısa bir sure sonra öksüz kalan genç Wallenberg’ü kahramanlığa gidişinin öyküsünü izliyoruz.

26

10.12.2015 - 17:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
07.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion

Even 70 years on, it is still vital that the memory of the Holocaust and Raoul
Wallenberg be kept alive. This film sets out to draw a coherent picture of
Raoul Wallenberg in the years preceding the war, before his acts of outstanding heroism. Soon to be orphaned, we meet the child of one of the wealthiest
Swedish families that never saw success in the world of the bourgeoisie.
The film presents a coherent portrait of a young man who finds himself
working with a Hungarian Jew, and his fate then goes on to become triumphantly and tragically entangled with the fate of the Eastern European
Jewry. We are introduced to a world between wars, the atrocious trauma of
World War II, a terrible peace treaty, fascism and communism as we move
between Hungary and Sweden in an attempt to retrace the extraordinary
map that led to Raoul Wallenberg’s extraordinary self-sacrifice.

1945, İtalya doğumlu yönetmen ve yazar, Il ladro di
bambini (1992), Lamerica (1994) ve Le chiavi di casa (2004)
filmleriyle tanınıyor.
Born on January 20, 1945 in Italy. He is a director and writer,
known for Il ladro di bambini (1992), Lamerica (1994) and Le
chiavi di casa (2004).

Şöyle bir iş düşünün; tek yapacağınız, bir kaç saat boyunca, o veya bu sebeple işe gitmeyen insanların yerini dolduracaksınız. Böyle bir iş ve bu iş
mesleğe çeviren işsiz bir adam düşünün. Her gün daha fazla başkalarının
yerini dolduruyor ve mutlu bir adama dönüşüyor. Bir de Lucia’yı düşünelim. Huzursuz, temkinli ve yükselme hırsının altında bir sır yatan Lucia’yı
düşünelim. Acaba bu ikili bir sonraki aşamaya sağ salim geçebilecek mi?

Let’s imagine that there is a new craft, and that it is called “replacing”. Let’s
imagine an unemployed man who would practice such craft every day. So
much so, that he would actually work beyond measure, and that he would
be, in his own way, a happy man. All he does is take on, for a few hours, the
role of absentees who duck – for more or less serious reasons - their official
occupation. Let’s then imagine Lucia, restless and wary, that hides a secret
behind her desire to get ahead. Will they get to the next episode safe and
sound?

14.12.2015 - 19:30 - İtalyan Kültür Merkezi - Istituto Italiano di Cultura / İstanbul
11.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
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ORADA DEĞİLDİN
You were not there
Romanya, Romania | 2014 | 14’

Yönetmen / Director Ioana-Agatha Păltinel
Romanya doğumlu. 2014 yılında UNATC’de eğitimini
tamamladı. Filmlerinden bazıları: The Mask (2011), The
Temptation Mountain (2011), Gabrielle (2012), The Girl From
the Street of Flowers (2013), Revis (2012), Witness (2012).
Born in Romania. She finished her film studies at UNATC in
2014. Her films: The Mask (2011), The Temptation Mountain
(2011), Gabrielle (2012), The Girl From the Street of Flowers
(2013), Revis (2012), Witness (2012).

“Orada Değildin”, hafızasında ve ruhunda yıllarca tuttuğu sırları ortaya
dökmekten başka çaresi olmayan eski komünist bir işkencecinin
itiraflarının filmidir. Her şey Costache Ionescu’yu, geçmişiyle yüzleşmesine
neden olacak beklenmeyen bir misafirin ziyaretiyle başlar. Bu, ziyaret
İonescu’nun oğluyla olan ilişkisini de sarsacaktır.

15.12.2015 - 18:30 - İtalyan Kültür Merkezi - Istituto Italiano di Cultura / İstanbul
17.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
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Costache Ionescu receives an unexpected visit that brings him face to face
with the past – a dark reflection that will shake his relationship with his son.
The movie tracks the confessions of an old ex-communist torturer which has
no choice but to bring out all the secrets well kept inside his mind and soul
for so many years.

ÖZEL DEVRİMLER

Private Revolutions
Avusturya, Austria | 2014 | 98’

Yönetmen / Director Alexandra Schneider
1979, İsviçre doğumlu. Viyana’da önce sosyoloji, 2006
yılında Viyana Film Akademisi’nde yönetmenlik ve kurgu
eğitimi aldı. Kısa film ve belgeselleri çeşitli ödüller aldı.
Born in 1979 in Switzerland. She studied Sociology in Vienna
and worked as sociologist before she began studying
directing and editing at the Vienna Film Academy in 2006. Her
short films and documentaries have received several awards.

“Genç, Kadın ve Mısırlı’ dört öykü… Farklı sosyal statüye ve geçmişe sahip, bağımsız, eğitimli ve hırslı dört genç Mısırlı kadının kişisel devrimlerinin öyküsü… Siyasi görüşleri nedeniyle kocası tarafından çocuklarıyla
sokağa terk edilen sokak eylemcisi Sharbat’ı göreceksiniz. Üç küçük oğlunu büyütmeye çalışan, Müslüman Kardeşler örgütünün aktif bir üyesi
Fatema’nın izlediği yolu takip edeceksiniz. Kadın haklarına katkıda bulunmak için kendi radyo kanalını ve yayınevini işleten Amani’nin mücadelesine tanık olacaksınız. Ve bir kalkınma projesinin tohumlarını attığında,
Mısırın muhafazakar güney bölgesine giden Nubian May’in yaşadıklarına
tanıklık edeceksiniz.

‘Private Revolutions - Young, Female, Egyptian’ is a documentary about four
young Egyptian women with different social background who are sovereign,
eloquent and determined.
We see the street activist Sharbat, who was kicked out with her kids by her
own husband due to her political engagement. We follow the path of Fatema,
who is an active Muslim Sister and mum of three little sons at the same time.
We experience the struggle of Amani who runs her own radio station and a
publishing company trying to enhance more women rights. And we are with
the Nubian May when she starts a development project in the conservative
South of Egypt...
11.12.2015 - 14:00 - Avusturya Kültür Merkezi - AT Cultural Center / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
12.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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PALME
Palme

İsveç, Sweden | 2012 | 105’

Yönetmen / Director Kristina Lindström & Maud Nycander
Kristina Lindström 1957 yılında İsveç Stockholm ‘de doğdu.
Yazar, gazeteci ve film yapımcısı. Maud Nycander 1960 doğumlu.
Hareketsiz obje fotoğrafçısı olarak kariyerine başlayıp, çeşitli
fotoğraf sergileri ve fotoğraflı kitaplar düzenledi.
Kristina Lindström was born in 1957 in Stockholm, in Sweden
A writer, journalist and filmmaker. Maud Nycander was born
in 1960. She started her carrier as a still photographer and did
several photo exhibitions and photo books.

2012 yılında çekilen ve İsveç yapımı bir belgesel olan Palme, Maud Nycander ve Kristine Lindström tarafından yazılıp yönetildi. Eski başbakan
Olof Palme’nin biyografik bir portresi olan film, liderin çocukluğundan İsveç siyasetinde önemli bir isim olmasına kadarki hayatını anlatıyor. Film,
Palme’nin yaşamını gençliğinden öldürülmesine dek takip ediyor. Aynı
zamanda İsveç Sosyal Demokrat Partisindeki uzun kariyerine de tanık oluyoruz. Cinayeti hala net biçimde aydınlatılamayan Palme’nin kişiliği üzerinde de duran filmde, bugüne kadar hiç yayınlanmamış, ailesinden alınan
fotoğraf ve videolar da var.

10.12.2015 - 19:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
09.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
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Palme is a Swedish documentary film from 2012 directed, and written by
Maud Nycander and Kristina Lindström. The film is a biographical portrait
of the former prime minister Olof Palme, and covers his life from childhood
to the role as a leading figure of Swedish politics. In the film one can follow
Palme’s life from youth until he is murdered. His long career in the Swedish
Social Democratic Party is also shown. Other subjects that the film also treats
are more controversial topics, for example the situation with the IB affair.
The film focuses on the person Olof Palme, as in almost 26 years has been
overshadowed by his sudden death. It contains material from the Palmes
family that has never been shown in public, private snapshots and family
movies

SAKLAMBAÇ

El Juego del Escondite
İspanya, Spain | 2015 | 23’

Yönetmen / Director David Muñoz Pantiga
1968, Madrid, İspanya doğumlu David Muñoz, Devil’s backbone
(2001), Lena (2001), Los Totenwackers (2007), Intruders (in
mManasés) (2010), Emma Evans possession (2010) isimli
eserleriyle tanınıyor.
Born on October 10, 1968 in Madrid, Spain. David Munoz is a
writer and director, known for Devil’s backbone (2001), Lena
(2001), Los Totenwackers (2007), Intruders (in mManasés) (2010),
Emma Evans possession (2010).

Bir film ekibi belgesel çekimi için Lübnan’da Suriyeli mültecilerin kaldığı
bir kampı ziyaret eder. Mülteciler savaştan kaçmış, kampa sığınmışlardır.
Burada çocuklar saklambaç oynarken, film ekibi de arka planda durur, onlar
da saklanır. Yönetmen David Munoz, bir belgeselin, gerçeklikte, kurguda
ve film yapım sürecinde yaşanan sinerjilerden oluştuğuna inanıyor. Teoriye
göre gerçeklik, bir filmin yapımında sadece belirli hakikatlerin türetildiği bir
olgu. Bu yüzden bir filmde, olayların önem sırasına göre dizilmesi beklenir.
Bu süreç gerçekliği yok eder. “Bir yönetmen olarak ben, kendimi çalışırken
izlemeye gayret ederim. Bunu yaparken de, kendi hikayesini anlatmayı
arzulayan bir yabancı gibi hissederim” diyor David Munoz.

A film crew travels to Lebanon to make a film about playing hide and seek in a
Syrian refugee camp. El juego del escondite captures the anguish and despair
in people who have suffered the ravages of a four-year conflict that shows no
signs of any resolution.

16.12.2015 - 19:00 - Cervantes Enstitüsü - Instituto Cervantes / İstanbul
20.12.2015 - 11:00 - Büyülü Fener / Ankara
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ŞAFAKLA DÖNENLER
Before Sunrise
Türkiye, Turkey | 2014 | 75’

Yönetmen / Director Murat Eroğlu
1985, Tunceli doğumlu. Üniversite yıllarında gazeteci olarak
çalışan Murat Eroğlu, bu sırada kısa film ve belgeseller çekti.
2010 yılından beri film ve TV sektöründe çalışıyor.
Born in 1985 in Tunceli. During his university years, Murat
Eroğlu worked as a journalist and shot some short films and
documentaries. Since 2010, has been working in the film and
TV industry.

Şafakla Dönenler, geceleri sebze halinde çalışan Erdal ve 12 yaşındaki oğlu
Merdan’ın gözünden tüm emekçilerin yaşadığı zorlukları anlatıyor. Baba
ve oğul gecenin acımasızlığı ve soğuğun sertliği karşısında işe koyulurlar.
El arabaları ile büyük dükkânlardan yeşillik alarak karanlık duvar dibinde
satmaya çalışırlar. Malların bir kısmını aldıktan sonra el arabaları çalınır.
Bir taraftan sırtlarında malları taşıyıp satmaya çalışırlarken, bir taraftan
da el arabalarını ararlar. Gece bitip şafak vakti geldiğinde arabalarını
bulabilecekler midir?

16.12.2015 - 17:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
32

19.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion

Before Sunrise’ tries to tell difficulties which all labourers have in the point of
Erdal and Merdan’s views. The story of the hardships that all labourers have
to face, Before Sunrise follows Erdal and his 12-year-old son, Merdan, who
work at night in the market hall. Father and son set to work in the cold of
the night. They buy green grocery from larger suppliers and wheel them off
to dark, isolated neighbourhoods hoping there will be someone willing to
buy. One night, just as they have bought their goods, somebody steals their
wheelbarrow. They spend the whole night carrying the stock on their back
trying to sell them off while also looking for the wheelbarrow. When day
breaks, will they find it?

SESSİZ SORGU

A Quiet Inquisition
ABD, Nikaragua, USA, Nicaragua | 2014 | 66’

Yönetmen / Director Alessandra Zeka / Holen Kahn
Alessandra Zeka; yönetmen, yapımcı, sinematograf.
Holen Kahn; Yönetmen, yapımcı, editör. 1998 yılında beri
Adrenaline Films ortaklığı ile İnsan hakları konulu belgesel
filmlerin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapıyor.
Alessandra Zeka, director, producer, cinematographer.
Holen Kahn, Director, Producer, Editor, Since 1998 Holen has
partnered with Adrenaline Films to produce and direct human
rights based documentary films.

Sessiz Sorgu ahlaki bir ikilem yaşan Doktor Carla’nın öyküsü… Nikaragua
Başkanı Daniel Ortega 2007 yılında Katolik Kilisesinin seçim desteği için
kürtajı, tecavüz, ensest ve annenin yaşamsal tehlikesinin olduğu durumlarda bile yasaklayan bir kanun çıkarır. Bu durumda evde yapılan hatalı kürtaj vakaları artar. Doktor Carla, kanunun tıbbi açıdan doğru olmadığını ve
kadın haklarını ihlal ettiğini düşünmektedir. Hastalara destek olmak için,
kendisi ve ekibinin, kanunsuzluğun sınırlarında dolaşması gerekecektir.
Doktor Carla bundan kaçınmaz. Doktor Carla’nın öyküsü üzerinden Nikaragua’daki politik duruma da değinen bir belgesel.

Carla is a doctor who faces an ethical dilemma on a daily basis. Thanks to
the electoral support from the Catholic Church, Nicaraguan President Daniel
Ortega in 2007 approved a regulation prohibiting abortion, even in cases of
rape, incest or danger to the mother’s life. The result is a significant increase
in the number of botched home abortions and unwanted pregnancies. Carla,
however, believes that the law is medically unethical and violates women’s
rights. In order to assist patients, she and her team must teeter on the edge
of illegality. Through the story of Carla, we also get a glimpse into the current
political situation in Nicaragua, which is not widely discussed.

15.12.2015 - 17:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
16.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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SESSİZLİĞİN KRALİÇESİ
The Queen of Silence
Polonya, Poland | 2014 | 83’

Yönetmen / Director Agnieszka Zwiefka

Farklı yetenekleri olan 10 yaşındaki Roman kız çocuğu Denisa’nın öyküsü… Denisa, küçükken duyma yetisini kaybetmiş ve konuşmayı asla
öğrenememiştir. Polonya’da Wroclaw’da yasadışı bir yerleşim bölgesinde
Roman göçmenlerle birlikte yaşamaktadır. Hoşuna gitmese de zaman
zaman dilencilik yapar. Diğer bir yandan Bollywood müzikallerindeki gibi dans etmeyi çok sevmektedir. Bir doktor duyma yetisini kısmen
düzeltmeye kalkıştığında hayatının yönü değişecek gibi görünür. Ancak,
mutlu sonu imkansız bir rüyaya çevirecek birçok etken mevcuttur.Bollywood tipi dans rutinleriyle görselliği zenginleştirilmiş bir belgesel…

SURİYELİ AKINI

The Syrian Spillover
Young Friends of Turkey EU desteği ile | Young Friends of
Turkey with EU support | 2015 | 98’

Yönetmen / Director Samuel Doveri Vesterbye

Yapımcı ve yönetmen. Bilinen eserleri: The Queen of
Silence (2014), Albert Cinema (2013) ve Katie Chats (2011).

Serbest Gazeteci, yapımcı ve yönetmen... Türkiye’nin Genç
Dostları Grubu üyesi.

Producer and director, known for The Queen of Silence (2014),
Albert Cinema (2013) and Katie Chats (2011).

Freelance Journalist, producer and director. He is member of
Young Friends of Turkey.

Denisa is a 10-year-old Roma girl who is different from her peers in many
ways. When she was little, she lost her hearing and never learned to
speak. She lives in a community of Romanian immigrants in an illegally
built settlement in Wroclaw. Occasionally she begs, albeit reluctantly. On
the other hand, she passionately loves to dance in the style of the stars of
Bollywood musicals. When a doctor tries to partially replace her lost hearing,
it seems her life will take a new direction. But there are too many factors in
play that are pushing the coveted happy ending into the realm of a beautiful
but unattainable dream.

Üç bölümden oluşan belgesel, milyonları evlerinden ederek yeni ve çoğu
zaman zorlu yaşam şartlarının içine savuran Suriyeli Mülteci krizini araştırma amacıyla yola çıkıyor. Türkiye’nin Güney Doğu bölgesinde yaşayan
Suriyeli mültecilerin yaşamlarına yakın plandan bakarak, resmi kamplarda
ve Gaziantep’te kentsel alanlarda yaşayan mültecilerin yaşamlarına tanıklık ediyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlı, genç pek çok mültecinin bakış açılarına
dair fikir vermeye çalışıyor.

Spanning over three episodes, the documentary sets out to investigate how
the Syrian crisis has displaced millions of people, hurling them into new and
often difficult living conditions. It takes an intimate and personal look at the
lives of Syrian refugees living in Turkey’s southeastern region, showing the
perspective of different refugees, including women and families living inside
official camps and throughout urban settings in Gaziantep.

The film boldly combines documentary observation with staged Bollywoodstyle dance numbers.
12.12.2015 - 19:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
34

13.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion

16.12.2015 - 19:00 - Cervantes Enstitüsü - Instituto Cervantes / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
18.12.2015 - 19:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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SU ALTINDA YÜRÜMEK
Walking Under Water

Polonya, İngiltere, Almanya; Poland, UK, Germany | 2014 | 77’

Yönetmen / Director Eliza Kubarska
1978, Lodz doğumlu. Belgesel film yönetmeni, ressam ve
heykeltraş. Varşova Güzel Sanatlar Akademisi ve Polonya
Wajda Okulu’ndan mezunu.
Born 1978, in Lodz. Documentary movie director, artist,
sculptor. She is a graduate of Academy of Fine Arts in Warsaw
(Sculpture and Visual Arts) and of Wajda School.

Onlar, zıpkınla balık avlamak için sıradışı bir kompresör teknolojisi kullanan son derin su dalgıçları…. Okyanusun derinliklerinde birçok sır gizli.
Bu sırlar, Borneo yakınlarındaki Mabul adasında yaşayan Badjao kabilesine mensup genç Sari ve amcası Alexan tarafından keşfediliyor. Denizin
ruhları için yaptıkları dualarla beraber, avcıların, su insanlarına has bir öz
güvenle hareket ettiği gizemli bir dünyaya dalıyoruz. Ancak, kabilenin sırtını dayayabileceği kanunların olmadığı ana karaya döndüklerinde bu güvenden eser kalmıyor. Gelenek görenekleri ve kimlikleri turist tesislerinin
içinde kayboluyor ve sonsuz bir para dalgası ve kısa soluklu eğlencelerin
içinde yavaşça solup gidiyor.
11.12.2015 - 19:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
13.12.2015 - 11:00 - Büyülü Fener / Ankara
36

Many secrets are hidden deep beneath the ocean surface. They have been
revealed to young Sari and his uncle Alexan, of the Badjao tribe on the island
of Mabul, near Borneo. They are among the last deep sea divers to use an
unusual compressor technology to harpoon fish. Along with their prayers to
the spirits of the sea, we dive into a mysterious world where the hunters move
with the confidence of water people. But this confidence disappears when
they return to the mainland, where there are no laws for their tribe to rely
on. Their traditions and identity are lost among the tourist resorts and slowly
pass away in an endless sea of cash and short-term fun.

TANRININ KAYIP KIRLANGIÇLARI

God’s Lost Sparrows
Letonya, Latvia | 2015 | 90’

Yönetmen / Director Dzintra Geka-Vaska
Yapımcı ve yönetmen. 1979 yılında Rusya Saint Petersburg
Devlet Tiyatro, Müzik ve Film Enstitüsü’nden mezun oldu.
Çok sayıda sinema ve TV filminin yönetmenliğini üstlendi.
Producer and director. In 1979, she graduated from The State
Theatre, Music and Film Institute in St.Petersburg, Russia as
director of motion picture and TV production.

İkinci Dünya Savaşı’nda, Letonya’nın Sovyet ordusu tarafından işgal edileceği anlaşıldığında, yaklaşık 150.000 kişi çareyi Almanya’ya kaçmakta
buldu. Yurtsuzlar veya Tanrının Kayıp Kırlangıçları olarak da bilinen Letonyalılar, mülteci kamplarında kendilerince “Küçük Letonya’yı” kurmaya
çabaladı. Bir kısmı da Büyük Britanya’ya, Birleşik Devletler’e, Kanada’ya ve
Avustralya’ya göç etti. Letonya bağımsızlığını tekrar kazandığında göçmenlerden bazıları yurtlarına döndü, ancak birçoğu hala dünyanın dört
bir yanında yaşamlarını sürdürüyor. Film, 1944 yılında Almanya’ya göçen
ailelerin öyküsünü anlatıyor.

Toward the end of World War II, when it became clear that Latvia would be
occupied by the Soviet Army again, some 150,000 people fled to Germany.
Latvians, who were known as “deepees” (for “displaced persons”) or as God’s
lost sparrows, tried to establish “Little Latvia” at DP camps for themselves as
refugees.
In the late 1940s and early 1950s, Latvian families from the camps in
Germany travelled to Great Britain, the United States, Canada and Australia.
When Latvia regained its independence, some of the émigrés returned home,
but most remain scattered throughout the world. This film speaks to the
destinies of families that travelled to Germany in 1944.
11.12.2015 - 19:00 - Instituto Cervantes / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
09.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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THULE TUVALU
Thule Tuvalu

İsviçre, Switzerland | 2014 | 96’

Yönetmen / Director Matthias von Gunten
Yönetmen ve yazar. Bilinen eserleri: Reisen ins Landesinnere
(1988), ThuleTuvalu (2014) ve Ein Zufall im Paradies (1999).
Director and writer, known for Reisen ins Landesinnere (1988),
ThuleTuvalu (2014) and Ein Zufall im Paradies (1999).

İklim değişikliği dolayısıyla gezegenimizin ucundaki iki yer sık sık haberlere konu oluyor. Birisi rekor düzeyde buz erimesi dolayısıyla TGrönland’daki
Thule, diğeri yükselen deniz seviyesi sebebiyle batma tehlikesiyle yüz yüze
kalan Pasifik adası Tuvalu. Dünyanın pek çok bölgesi için küresel ısınma
her ne kadar sadece medyada yer alan bir şey olsa da, bu olgu Thule ve
Tuvalu’da yaşayanların tüm yaşamını etkiliyor. Film, bilinmeyen bir geleceğe doğru ilerlerken insanların geleneksel yaşamlarını terk etmeye nasıl
zorlandığını anlatıyor.

PROGRAM

Two places at the edge of our planet are making headlines due to climate
change: Thule, Greenland, because of record ice melts there; and Tuvalu,
because this remote Pacific island nation is one of the first countries on the
verge of sinking as a result of rising sea levels. Whereas for us the warming of
the planet occurs almost solely in the media, it is changing the entire existence
for the inhabitants of Thule and Tuvalu. The film portrays how they are forced
to abandon their traditional way of life as they move towards an unknown
future.

12.12.2015 - 19:00 - Goethe Enstitüsü - Goethe Institute / İstanbul
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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20.12.2015 - 17:00 - Büyülü Fener / Ankara
Katılımcılar ile panel / Followed by a panel discussion
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5 TH EUROP EAN UNION HU M A N R I G H T S F I L M DAY S

07 - 20 ARALIK / DECEMBER 2015

ANKARA / BÜYÜLÜ FENER SİNEMASI
07.12.2015

08.12.2015

09.12.2015

10.12.2015

11.12.2015

12.12.2015
Giovanni ve Su
Balesi
Giovanni and the
Waterballet

11:00

Bir Oya bir Keçi
A Goat for a Vote
Biz Yıldızlar*

17:00

19:00

Mos
Stellarium

Ateşle
Oynamak

Tanrı’nın
Kayıp
Çocukları*

15:00

Playing with
Fire*

God’s Lost
Sparrows

İnsan
Human

Kayıp
Avrupalı*

Dostum
Marzia

The Lost
European

Marzia my
Friend

Palme
Palme

AB İnsan Hakları Film
Günleri Açılış Töreni**
EU Human Rights Film
Days Opening Ceremony

Korkusuz
L’Intrepido

Beygir Gücü
Horse Power
Ağ
The Network

13.12.2015

14.12.2015

18.12.2015

19.12.2015

Walking
under Water

Private
Revolutions

We Come as
Friends

Nave Te Cı Ye

Jafar
Sessizliğin
Kraliçesi*
Queen of
Silence

* yönetmen ya da katılımcılar ile panel / with the participation of the director and /or panelists
** AB İnsan Hakları Film Günleri Açılış Töreninde, AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışmasında seçilen insan hakları temalı en iyi üç filme ödül verilmesi /
EU Human Rights Film Days Opening Ceremony with the award of the three best short movies on human rights within the EU Human Rights Short Film Competition

20.12.2015
Saklambaç

Adın Ne?*

19:30

17.12.2015

El Juego del
Escondite

Biz Dostuz

Carte Blanche

16.12.2015

Suyun
Altında
Yürümek

Özel Devrimler*

Açık Çek*

15.12.2015

A Takımı
E-Team

Artık
Hayallerim Var*

Sessiz Sorgu*

Avrupa Ana

Kara Elmas

Through my Lens

A Quiet Inquisition

Mama Evropa

Black Diamonds

Aleksis’e
Şarkılar
Songs for Alexis

Avuç İçi Çocuklar

You weren’t there

Palm Sized
Children

Orada Değildin
Cüretkarlar*
Those Who Dare

Suriyeli Akını*
The Syrian Spillover

Şafakla
Dönenler*

Thule Tuvalu*

Before Sunrise

Jenica ve Perla

İtalyan Filmleri

Jenica & Perla

Italian Movies
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İZLENCE / PROGRAM

5 TH EUROP EAN UNION HU M A N R I G H T S F I L M DAY S

09 - 18 ARALIK / DECEMBER 2015

İSTANBUL – Goethe Enstitüsü / Goethe Institute
10.12.2015

17:00

19:00

11.12.2015

Kayıp
Avrupalı*

Avrupa Ana
Mama Evropa

The Lost
European

13.12.2015

Suyun Altında
Yürümek
Walking under Water

14.12.2015

Jafar
Sessizliğin
Kraliçesi*

Carte Blanche

Thule Tuvalu*

Dostum Marzia

Thule Tuvalu

Marzia my Friend

15.12.2015

16.12.2015

Sessiz
Sorgu*

Şafakla
Dönenler*

Italian Movies

A Quiet
Inquisition

Before
Sunrise

Artık
Hayallerim
Var*

Avuç İçi
Çocuklar

Aleksis’e
Şarkılar

Palm Sized
Children

Songs for
Alexis

İtalyan
Filmleri

Açık Çek*

Queen of Silence

Palme*
Palme

İSTANBUL – İtalyan Kültür Merkezi / Istituto Italiano di

12.12.2015

Through my
Lens

Cultura

14.12.2015
17:30

10 finalists’ movies

09.12.2015

15.12.2015
Adın Ne?*
Orada Değildin

18:30

Cüretkarlar*

19:00

Ateşle Oynamak*
Playing with Fire

Tanrı’nın Kayıp
Çocukları*
God’s Lost Sparrows

15.12.2015

Biz Yıldızlar
Mos Stellarium

yönetmen ya da katılımcılar ile panel / with the participation of the director and /or panelists

Jenica ve Perla*
Jenica & Perla

NL Consulate General of the Netherlands

L’Intrepido

11.12.2015
16.12.2015

17.12.2015

18.12.2015

Saklambaç*

Beygir Gücü

El Juego del Escondite

Kara Elmas

Horse Power

Suriyeli Akını*

Black Diamonds

The Syrian Spill-over

*

Private Revolutions

İSTANBUL –Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu /

Korkusuz

İSTANBUL – Cervantes Enstitüsü / Instituto Cervantes
11.12.2015

Özel Devrimler*

14:00

Those Who Dare

19:30

10.12.2015

11.12.2015

Nave Te Cı Ye

You weren’t there

18:30

İSTANBUL – Avusturya Kültür Merkezi / AT Cultural Center

Ağ
The Network

Giovanni ve Su Balesi

İSTANBUL – Fransız Kültür Merkezi / FR Cultural Center

19:00

09.12.2015

11.12.2015

İnsan

Biz Dostuz

Human

We Come as Friends

16:00

Giovanni and the Waterballet
Bir Oya Bir Keçi
A Goat for a Vote

18:00

A Takımı
E-Team
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İSTANBUL
Avusturya Kültür Ofisi / Österreichisches Kulturforum
Köybaşı Cad. No: 44 34464 YENİKÖY / İstanbul
0212 363 84 15

Cervantes Enstitüsü / Instituto Cervantes
Tarlabaşı Bulvarı, 9 34435 Taksim / İstanbul
0212 292 6536

Fransız Kültür Merkezi / Institut Francais
İstiklal Cad. No:4 İstanbul
0 212 393 8111

Goethe Enstitüsü / Goethe Institut
Yeni Çarşı Cd. No:32 Beyoğlu İstanbul
0 212 249 2009

Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu / Nederlands Consulaat-Generaal
İstiklal Caddesi 197
34433 Beyoğlu İstanbul
0 212 3932118

İtalyan Kültür Merkezi / Istituto Italiano di Cultura
Meşrutiyet Cd. N: 75 Beyoğlu Istanbul
(0212) 293 98 48

5 TH EUROP EAN UNION HU M A N R I G H T S F I L M DAY S

ANKARA
Büyülü Fener

Kocatepe, 06420
Çankaya/Ankara
0312 425 0100

Detaylı festival programı için lütfen ziyaret ediniz:
For detailed festival programme please visit:
www.avrupa.info.tr

