Bringing
award-winning
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CREW EKİP
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EKİP
YEŞİM GÜZELPINAR DIRECTOR
Yeşim is the founder of Balık Arts and director of the
first edition of Taste of Anatolia - Films from Turkey
Film Festival. Originally born in Turkey, and having
graduated with a Masters in European Social Policy
from the LSE, her work now focuses on community development and the promotion of culture, arts and film.
She is a programmer for the Dhaka International Film
Festival in Bangladesh and founded the Golden Island
Film Festival in Cyprus.
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YEŞIM GÜZELPINAR FESTIVAL DIREKTÖRÜ
Yeşim Güzelpınar Balık Arts’ın kurucusu ve ilk kez düzenlenecek olan “Anadolu’nun Tadı-Türkiye’den Filmler”
Festivali’nin direktörüdür. Türkiye’de doğan Güzelpınar,
LSE’de Avrupa Sosyal Politikaları alanında yüksek lisans
yapmıştır. Şu anda, toplumsal gelişme, kültür, sanat ve
sinemanın yaygınlaştırılması ile ilgilenmektedir. Bangladeş’teki Dakka Uluslararası Film Festivali küratörüdür ve
Kıbrıs Altın Ada Film Festivali kurucusudur.

BERNADETTE SCHRAMM ADVISORY BOARD
Bernadette is a freelance strategy consultant who has
acted as the main partnerships link for the Taste of
Anatolia Film Festival. She directs IEFTA’s Global Film
Expression, discovering emerging talent from emerging economies, and produces the Watersprite Film
Festival for student filmmakers. She also coordinates
Refugee Voices in Film, in collaboration with the UN
Refugee Agency, which has premiered at the Cannes
Film Festival annually since 2016.

BERNADETTE SCHRAMM DANIŞMAN
Anadolu’nun Tadı Film Festivali’nin temel ortaklıkları
üzerine görev alan Bernadette Schramn serbest strateji
danışmanı olarak çalışmaktadır. Ekonomileri gelişmekte
olan toplumlardan yeni yetenekleri keşfeden IEFTA Global
Film Expressions’ı yönetmektedir. Öğrenci sinemacıları
hedefleyen Watersprite Film Festivali’nin yapımcısıdır.
İlk kez Cannes Film Festivali’nde gösterilen ve 2016’dan
beri Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ile işbirliği içinde
her yıl düzenlenen “Sinemada Mültecilerin Sesi”ni yönetmektedir.

LIZ ORRIN FESTIVAL ORGANISER
Liz is a recent Film and Screen Studies masters graduate from the University of Cambridge. Having studied
Modern Languages at undergraduate level, specialising in the impact of film on the masses during specific historical periods across Western Europe, she
now hopes to create a long lasting career in the film
industry. Liz produced her first short-film in 2017 and
joined the Taste of Anatolia team following her graduation as the festival organiser.

LIZ ORRIN FESTIVAL ORGANIZATÖRÜ
Liz Orrin Cambridge Üniversitesi Sinema ve Televizyon
alanında yüksek lisans yapmıştır. Lisans öğrenimini Modern Diller üzerinde yapmış olan Orrin, Batı Avrupa’da
belirli tarihsel dönemlerde sinemanın kitleler üzerindeki
etkileri konusu üzerinde uzmanlaşmıştır. Şu anda sinema
endüstrisinde uzun soluklu bir kariyer yapmayı hedeflemektedir. Liz Orrin, ilk kısa filmini 2017’de çekmiştir ve
mezuniyetinin ardından Anadolu’nun Tadı takımına festival organizatörü olarak katılmıştır.

Our heartfelt thanks to our volunteers,teamleaders,
interpreters, translators, filmmakers, graphic designers, photographers, and all those who have helped
shape this festival into what it is today. We hope that
you enjoy the fruits of your labour!

Proje gönüllülerimize, takım liderlerimize, çevirmenlerimize, sinemacılarımıza, grafik tasarımcılarımıza, fotoğrafçılarımıza ve bu festivali bugünkü haline getirmemize
yardım eden herkese en içten dileklerimizle teşekkür ederiz. Umarız, verdiğiniz emeklerin mevyelerini beğenirsiniz!

SOCIAL
CHANGE
VIA FILM
BALIK ARTS
CREATING
OPPORTUNITIES
FOR YOUNG
PEOPLE AND
WIDER SOCIETY
SINCE 1999
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WE HAVE BEEN TALKING ABOUT bringing
a Film Festival to Cambridge for such a
long time, and finally, here we are!
Balık Arts’ involvement in film festivals stretches back a long way. We
played a role in resurrecting the London Turkish Film Festival for its 14 th edition and continued our
involvement during the 15 th edition. The Golden Island International Film Festival, the first of its
kind in North Cyprus, was initiated and delivered by Balık Arts in 2014. Pop Up Cinema and one off
screenings are also part of our repertoire.
Balık Arts has not only introduced new audiences to fantastic world cinema with significant messages needing to be heard, but we also make a special commitment to promoting the Cinema of
Turkey here in the UK and beyond. A notable example is the Dhaka International Film Festival in
Bangladesh where, over the last three years, we have curated films from Turkey, which have gone on
to receive acclaim and win competition awards.
We are now so proud to launch a brand new festival here in Cambridge. The cinema of Turkey has
received numerous awards in international festival circles, yet has had little screening opportunity
in the UK. Sadly the big cinema chains are only interested in Hollywood blockbusters and a few
select number of arthouse films, if the audience is lucky. There is no independent cinema in Cambridge, although we at Balık Arts would gladly welcome the opportunity to run one. Therefore, it is
with great joy that during this weekend we bring you an insight into truly independent filmmaking,
featuring young protagonists and/or young directors in line with our festival theme ‘Young Blood’.
Young blood is of particular importance to Balık Arts as the festival is being run in conjunction
with a transnational youth project. We are delighted to welcome the participants and leaders of the
Reel Skills Project here to Cambridge thanks to the Erasmus+ programme of the EU. Part One of the
project took us to sunny Bodrum in Turkey earlier this year, where we received tremendous hospitality from the Milas Atatürk High School, Milas Directorate of Education and Milas Governorship.
Now it is our turn to host and welcome representatives of the High School and Balık Sanat Derneği
from Turkey.
Young people are our future and our sincere hope is that through the endeavours of Balık Arts they
will gain new skills, appreciate the wonderful and powerful art form that is film, and go out into the
world determined to create positive change through their involvement with cinema. Social change
via film is, and always will, remain our motto.
My heartfelt thanks to my team, board of trustees, family, friends, supporters, sponsors and
funders. It is impossible to name everyone here, although I must extend a special thanks to Bernadette Schramm and Liz Orrin who made sure we could host the festival in the venues we are in
today and this weekend, and who stood by me even at the hardest of times. A special mention also
to Baroness Smith of Newnham and the MP for Cambridge Daniel Zeichner who are representing
Cambridge and its opportunities, and ultimately the outline in which this festival can take place.
I sincerely hope that you will all enjoy the festival as much as we enjoyed organizing it! Let the
first edition of Taste of Anatolia begin!
ENJOY THE FESTIVAL!

YEŞİM GÜZELPINAR | FESTIVAL DIRECTOR
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ÇOK UZUN ZAMANDIR Cambridge’de bir film
festivali düzenlemeyi düşünüyorduk ve işte
buradayız!
Balık Arts’ın film festivalleriyle
bağlantısı uzun yıllara dayanıyor. Londra
Türk Film Festivali’nin 14. yılında yeniden
başlatılmasında önemli bir rol oynadık ve 15.
yılında katılımımızı sürdürdük. Kuzey Kıbrıs’ın
ilk büyük uluslararası film festivali olan Altın
Ada Film Festivalini planladık ve 2014’te
hayata geçirdik. Gezici sinema ve muhtelif
film gösterimleri de çalışmalarımızın bir
parçası oldu.
Balık Arts önemli mesajlar içeren dünya
sineması filmleriyle yeni seyircileri
buluşturmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye
Sinemasını İngiltere’de ve diğer ülkelerde
tanıtma konusunda rol üstlendi. Bunun
örneklerinden biri son üç yıldır Türkiye’den
filmlerin küratörlüğünü yaptığımız,
Bangladeş’teki Dakka Uluslararası Film
Festivali. Bu filmlerin bazıları yarışma
bölümünde ödüller ve mansiyon aldı.
Burada, Cambridge’de yepyeni bir festival
başlatmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye
Sineması uluslararası festival çevrelerinde
pek çok ödül almasına rağmen, İngiltere’de
fazla gösterim şansı bulamadı. Ne yazık ki
büyük sinema zincirleri sadece Hollywood
gişe filmleriyle ilgileniyorlar veya seyirciler
şanslıysa az miktarda arthouse filmleri
gösteriyorlar. Cambridge’de bağımsız
bir sinema yok, ama biz Balık Arts olarak
böyle bir sinemamız olmasını canıyürekten
arzuluyoruz. Bu yüzden bu haftasonu
‘Genç Kan’ temamıza uygun olarak genç
oyuncuların ana rollerde yeraldığı ve/veya
genç yönetmenlerin eseri olan, bağımsız
filmleri sizlere ulaştırmaktan büyük
memnuniyet duyuyoruz.
Genç kan Balık Arts için özel bir öneme
sahip çünkü festivalimizi uluslararası
bir gençlik değişim projesiyle aynı anda

gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği’nin
Erasmus+ programı sayesinde
gerçekleştirdiğimiz Reel Skills projesinin
katılımcılarını ve liderlerini ağırlamaktan
mutluyuz. Projenin ilk bölümünü Mayıs
ayında güneşli Bodrum’da ve Milas
Atatürk Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi,
Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas
Kaymakamlığı’nın harika evsahipliğinde
gerçekleştirdik. Şimdi bu lisenin ve
İstanbul’dan Balık Sanat Derneği’nin
temsilcilerini burada ağırlama sırası bizde.
Gençler bizim geleceğimiz ve Balık Arts’ın
da çabalarıyla yeni beceriler kazanmalarını;
muhteşem ve güçlü bir sanat olan
sinemayla daha fazla buluşmalarını; ve de
filmle olan bağlantılarından dolayı dünyada
pozitif değişim yaratmaya istekli olmalarını
samimiyetle arzuluyoruz. Film aracılığıyla
sosyal değişim şu anda ve de gelecekte
bizim sloganımız.
Ekibime, yönetim kurulumuza, aileme,
arkadaşlarımıza, destekçilerimize ve
sponsorlarımıza yürekten teşekkürlerimi
iletiyorum. Burada herkesin ismini anmak
çok zor, ancak festivalimizi bugün ve bu
hafta sonu birlikte olacağımız mekanlarda
gerçekleştirebilmemizi sağlayan ve en
zor zamanlarımda bile yanımda olan
Bernadette Schramm ve Liz Orrin’e
yürekten teşekkür ediyorum. Cambridge’i
ve bu güzel şehrin festivalimize de
evsahipliği yapmak gibi sağladığı olanakları
temsil eden Newnham Barones’i Julie Smith
ve Cambridge Milletvekili Daniel Zeichner’a
da özel teşekkürlerimi sunuyorum.
Bizim düzenlemekten zevk aldığımız
kadar sizin de festivale katılmaktan
memnun olacağınızı umuyorum! İlk
Anadolu’nun Tadı festivali başlasın!
İYI FESTIVALLER!
YEŞİM GÜZELPINAR | FESTIVAL DIREKTÖRÜ
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BARONESS SMITH OF NEWNHAM
FESTIVAL PATRON

OPENING VIP RECEPTION

We are honoured to have Baroness Julie Smith
of Newnham represent us as the Patron of the
first Taste of Anatolia Film Festival.
HER CAREER HAS ALWAYS revolved around politics and the exchanges between communities. Baroness Smith is an academic specialising in European politics and has cemented her status as a Senior
University Lecturer in International Relations at the University of Cambridge. As a local politician,
she has represented the Liberal Democrats in the capacity of local councillor for Cambridge City
Council from 2003 to 2015 and has been nominated since September 2014 as a peer and life member
of the House of Lords.

T o start off the Taste of Anatolia - Films from Turkey film festival in style, the Opening Reception will
take place in St John’s College’s grandiose Grand Hall. To be attended by films stars from Turkey such
as Nur Sürer, Kadir Doğulu and Sıtare Akbaş, the evening will open with some traditional oud & guitar
music, played by musicians Baha Yetkin & Volkan Özdemir. The opening speeches will be delivered by
the festival director Yeşim Güzelpinar and the Patron of the festival Baroness Smith of Newnham, followed by presentations ranging from Turkey’s growing film & TV industry to the ways in which the arts
are supported in Cambridge, presented by Akın Güngör, Dr Eylem Atakav and MP for Cambridge Daniel
Zeichner respectively. Lastly, the closing speech will be performed by Balık Arts chair Angela Kirk.
We hope that the night will be remembered as the grand launch of the recurring Films from Turkey
festival in Cambridge, as we already look forward to organising the second edition in the coming year.

AS SHE TALKS ABOUT THE FESTIVAL IN HER OWN WORDS:
“It is a great pleasure to welcome a new film festival to Cambridge, a city with a rich tradition in
the arts. This is however not just any arts festival, it is highly innovative, seeking to bring Turkish
cinema to the UK and with it a number of young filmmakers with a different perspective. The festival
should prove a great way of exploring films and cultures, and a truly enriching experience for all”
We are so very pleased to have such an active citizen of Cambridge be a part of our project, and we
hope that our similar visions of community spirit come to life during this film festival!

CLOSING PARTY 
The Closing Party for the Taste of Anatolia film festival will take place in the Blue Room of the Cambridge Union. Celebrating the end of this fantastic weekend, we will be joined by our Nick Skelton aka
DJ Skunk who will deliver a musical journey around the world. Come and join our young people from
the Reel Skills project and special guests to pack up the summer with a bang. You’ll regret it if you
don’t make it!
Tickets can be purchased online through Eventbrite or in person during the festival.

NEWNHAM BÖLGESI BARONESI SMITH FESTIVALIN HÂMI’SI

VIP AÇILIŞ RESEPSIYONU

Newnham Bölgesi Baronesi Julie Smith, ilk Taste of Anatolia (Anadolu’nun Tadı) Film Festivali’ne
‘Hâmi’ olmayı kabul ederek bizlere şeref vermiştir.

Anadolu’nun Tadı - Türkiye’den Filmler’e en güzel başlangıcı yapmak üzere, Açılış Resepsiyonu’nu
St John’s College Grand Hall’da düzenliyoruz. Nur Sürer, Kadir Doğulu ve Sitare Akbaş gibi yıldızların
katılacağı gecede, Baha Yetkin ve Volkan Özdemir geleneksel ud ve gitar sahne performanslarıyla
renk katacaklar. Açılış konuşmaları, festival direktörü Yeşim Güzelpınar ve Festival Hami’si Newnham
Baronesi Julie Smith tarafından yapılacak. Cambridge Milletvekili Daniel Zeichner Cambridge’de
sanatın nasıl desteklendiğine dair konuşmasını gerçekleştirip, Dr. Eylem Atakav ve Akın Güngör;
Türkiye’nin gelişen film ve TV sektörüyle ilgili sunumlarını yapacaklar, ardından Balık Arts Başkanı
Angela Kirk’ün konuşması yer alacak. Bu gecenin, devamı gelecek olan festivalimizin güzel bir
başlangıcı olarak hatırlanacağını umuyor ve önümüzdeki yıl tekrar bu organizasyonu yapmayı hevesle
bekliyoruz.

BARONES SMITH’IN FESTIVAL DEĞERLENDIRMESI:
“Zengin bir sanat geleneği olan Cambridge şehrimizde, yeni bir film festivalini selamlamaktan
büyük memnuniyet duyuyorum. Bu festival, herhangi bir sanat festivali gibi olmayıp, İngiltere’ye
Türk Sineması’nı ve onunla birlikte genç sinemacıların farklı bakış açılarını da getirmeyi hedefleyen
yenilikçi bir etkinlik. Eminim ki festival, sinemayı ve kültürleri keşfetmenin güzel bir yöntemi ve de
herkes için zenginleştirici bir deneyim olacaktır.”
Cambridge’in bu olağanüstü aktif üyesinin projemize dahil olmasıyla gurur duyuyor ve bu film
festivalinde benzer toplumsal ideallerin hayata geçmesini diliyoruz.
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PHOTO CREDIT: UK PARLIAMENT

KENDISI HER ZAMAN politika ve toplumlararası ilişki konularında çalışmalar yapmıştır. Uzmanlık
alanı Avrupa siyaseti olan bir akademisyendir ve Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını perçinlemiştir. Buna ilaveten 2003 ile 2015 tarihleri
arasında Cambridge Belediyesi’nde Liberal Demokrat Partinin temsilcisi olarak hizmette bulunmuş
ve 2014 Eylül’ünden bu yana da Lordlar Kamarası’nda Barones ve ömür boyu üye olarak yer almıştır.

KAPANIŞ PARTISI

Anadolu’nun Tadı film festivali Kapanış Partisi, Cambridge Union’un Blue Room’unda gerçekleşek.
Kapanış partisinde yer alacak olan DJ Skunk bizleri dünya müzikleriyle buluşturacak.Bu yaza eğlenceli
bir final yapmak için, Reel Skills projesinin genç üyelerine ve özel konuklarımıza sizde katılın!
Biletler Eventbrite’tan veya festival süresince temin edilebilir.
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THANKS TO TEŞEKKÜRLER

HEARTFELT THANKS TO SONSUZ TEŞEKKÜRLER
Reel Skills leaders, tutors and participants Reel Skills liderleri, hocaları ve katılımcıları

Ecemsu ÖZDEMİR
Doğucan ATVUR
Meltemnur KABADAYI
Büşra ERTÜRK
Uğur GÖKDENİZ DENİZ
Sevde AYDENİZ
Mehmet KÜPELİ
İrem ÇETİNCEVİZ
Nefise ORDUKAYA
Melisa ORDUKAYA
Miraç AYDIN
Merve AKKAYA
Yalçın SÜNMEZ
Merve DÖRTYOLLU
Serhan SERT
Uçar NERGİZ
Fatih ÇALIŞKAN
Veysel ÖZ
Hasan BAŞARAN
Selda KUL BAŞTÜRK
Mehmet EMRE TELCİ
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Seyran ÖZTÜRK
Fatih ÇETİNCEVİZ
Dilek GEÇGİL
Burcu DEMİRKAN
İbrahim ŞAHİN
Jiyan ÖZTÜRK
İsa BAL
Eren ARSLAN
Akın GÜNGÖR
Murat YÜKSEL
Cemre Ceren ASARLI
Nuran ULUTAŞ
Mehmet Cenk CİNALOĞLU
Erdinç AKTÜRK
Yunus Ozan KORKUT
Sıtare AKBAŞ
Su Elif GÖZDEN
Kağan Kiriş
Özkan Coşgun
Eda BÜLBÜL

Yeşim GÜZELPINAR
Angela KIRK
Cherifa ATOUSSI
Sadiye AKALIN
Hatice SARIKAYA
Fatos ALTUNATMAZ
Afra ZAMARA
Ankita GUPTA
Zarife SEVİN
Neil MCCARTNEY
Beverley CARPENTER
Ilona VINOGRADOVA
Hakan EĞRİ
Milan Maximilian MIHALDINECZ
Inez Martina MIHALDINECZ
Zeynep Rosa CAVCAV
Anuli ANOCHIRIONYE
Sarah STEENHORST
Levent BASHARAN
Rushna KHANAM
Tilly KUNKLE

Liz ORRIN
Deniz AKKAYA
Charlie LONG
Ieva DELININKAITYTE
Kanika Safiya WILLIAMS
Carmen PELLON
Román CADAFALCH GARAVENTA
Cadhla Mei KENNEDY KO
Idriss ASSOUMANOU
Matthew BULKELEY
Andras HORVATH
Zara Mirabelle COOPER
Zahra KHOSROSHAHI
Rose ZIAEI
Marina DE LA DEHESA
Marissa MIRELES-HINDS
Nileema YESMIN
Dara BULUT
Marta VALUMA
Yolanda VIOLA-GLAPINSKA
Nanci CRUZ

NUR SÜRER GUEST OF HONOUR
NUR SÜRER WAS born in 1954 in Bursa
as the second child of a working class
family. She graduated from Bursa Girls
High School with little intention of pursuing a career in film. As she states
herself, “my only misfortune was that
I was not able to study at a conservatoire early on”, as no-one in her family
originated from a background in cinema. As a matter of fact, she started
her journey in film almost by chance,
heavily encouraged by her friend Tuncel Kurtiz to audition for the film “Bereketli Topraklar Üzerinde”, an adaptation of the novel written
by Orhan Kemal. “His persuasion introduced me to the oldest and most liberating occupation in the
world. I am so very proud to call myself an actor” says Nur Sürer. Over the years, she has starred in
over forty films, was granted Best Actor Award four times, and acted in international productions
such as “Journey of Hope” - Best Foreign Language Academy Award winner in 1991, “Der Spiegel”
which competed in Venice for Germany in 1984, and other German productions such as “Dunkle
Schatten der Angst and Seelenschmerz (Yara)”. In terms of the Turkish films she has been a part of,
“Uçurtmayı Vurmasınlar”, “Derman” and “Yılanların Öcü” stand out as particular projects for which
she won several awards. Outside of film, the topics she holds dearest to her heart and for which she
will always fight for are violence towards women, the safety of children and animal rights.
It is with great pride that the Taste of Anatolia team will host Nur Sürer as its Guest of Honour.

NUR SÜRER ONUR KONUĞU
1954’DE BURSA’DA işçi ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesindeki tek oyuncu olan

Nur Sürer Bursa Kız Lisesi mezunu. ‘Tüm talihsizliğim konservatuar okuyamamak’ diye belirten Nur
Sürer 1979’da arkadaşı Tuncel Kurtiz’in teşviğiyle, Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde”
roman uyarlamasıyla oyunculuğa başladı. ‘Bu zorunluluk beni dünyanın en eski ve en özgürlükçü
mesleğiyle tanıştırdı. Oyuncu olduğum için çok gururluyum’ diyen Nur Sürer, kırkın üzerinde filmde
çalıştı, dört kez En İyi Oyuncu Ödülü aldı, uluslararası filmlerde rol aldı: 1991’de En İyi Yabancı Oscar
ödüllü “Umuda Yolculuk”, 1984’te Venedik’te Almanya adına yarışan “Der Spiegel” ve 1993’te yine
Almanya yapımı “Dunkle Schatten der Angst (Yara)” filmi. Yer aldığı Türkiye yapımı filmlerin bir
çoğu ödül aldı: “Uçurtmayı Vurmasınlar”, “Derman”, “Yılanların Öcü” gibi. En hassas olduğu konuların kadına, çocuğa ve hayvana karşı şiddet olduğunu belirten Nur Sürer’i Onur Konuğu’muz olarak
ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz.
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FILMS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN FİLMLER

BENİM VAROŞ HİKAYEM MY SUBURBAN STORY

2017 | 79’ | LANGUAGE DİL: TURKISH | SUBTITLES ALTYAZI: ENGLISH

12A

DIRECTOR YÖNETMEN: YUNUS OZAN KORKUT | PRODUCERS YAPIMCILAR: OKAN ÜZEY, ORHAN
KAHRAMAN| FESTIVALS FESTİVALLER: ANTALYA FILM FESTIVAL, ADANA FILM FESTIVAL, BATUMI
FILM FESTIVAL, MUNICH TURKISH FILM FESTIVAL, BERLIN TURKISH FILM FESTIVAL, ESKIŞEHIR
FILM FESTIVAL, MARDIN FILM FESTIVAL

A suburban neighbourhood in Adana, Ceyhan... The city is famed for its heat,
fertile lands, tough guys, kebabs, rage and masculinity. Everyone has a thing to
say about Adana. Now it’s the suburbans’ turn to speak, with complete sincerity
about the extraordinary stories carved in the ragged walls of the city. With Yusuf
the Snipe, Uncle Pele, village chief Naime, Drej Hasan and Rokko & his gang
stealing from the rich and giving to the poor, this documentary will have you
wondering whether reality is sometimes stranger than fiction… “My Suburban
Story” portrays the sociocultural texture of the suburban city through the eyes
of its twenty-one characters.

YUNUS OZAN KORKUT

DIRECTOR YÖNETMEN
Yunus Ozan Korkut was born in Adana,
Turkey in 1988 and currently lives in
İstanbul working as a director. He has
directed six short films including “Mualla” (2015) which was awarded in Italy.
His first feature length mockumentary
“My Suburban Story” was released in
2017 and has been touring several film
festivals over the past year, including
the Antalya film festival and the Berlin
Turkish Film Festival. He is currently
working on his new feature length
project, this time entirely fictional.
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Şu anda İstanbul’da yaşayan ve
yönetmen olarak çalışan Yunus Ozan
Korkut 1988 yılında Adana’da doğmuştur.
İtalya’da ödül kazanan “Mualla” filmi
de dahil olmak üzere altı kısa film
çekmiştir. İlk uzun metrajlı filmi olan
“Benim Varoş Hikayem”i 2017 yılında
çekmiştir ve belgesel, geçen yıl Antalya
Film Festivali ve Berlin Türk Film Festivali
dahil olmak üzere birçok film festivalinde
gösterilmiştir. Şu anda tamamı kurmaca
olan yeni bir uzun metraj projesi üzerinde
çalışmaktadır.

Adana Ceyhan’da varoş bir mahalle… Sıcağı, bereketli toprakları, sert adamları,
kebapları, öfke ve maskülenliği ile ünlü bir şehir. Herkesin Adana hakkında
söyleyecekleri vardır mutlaka… Şimdi konuşma sırası, bütün samimiyetleri ile
şehrin öfkeli duvarları içine kazınmış sıra dışı hikayelerini anlatan varoşlarda…
Çulluk Yusuf, Pele Amca, Köy Muhtarı Naime, zenginden alıp fakire veren Drej
Hasan, Rokko ve çetesi ile, bu belgesel size gerçeğin bazen kurgudan daha garip
olup olmadığını sorgulatacak. “Benim Varoş Hikayem”, varoş bir mahallenin
sosyo-kültürel yapısını yirmi bir karakterin gözünden bize aktarıyor.

“PERSONS UNDER THE AGE OF 12 CANNOT BE ADMITTED TO ANY PART OF THE PROGRAMME UNLESS ACCOMPANIED BY AN ADULT”
This classification only applies to the showing of the films within the Cambridge City area of Authority
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FILMS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN FİLMLER

BIRAYÊN BÊDENGIYÊ BROTHERS OF SILENCE

2017 | 86’ | LANGUAGE DİL: KURDISH | SUBTITLE ALTYAZI: ENGLISH 12A

DIRECTOR YÖNETMEN: TAYLAN MINTAŞ | PRODUCERS YAPIMCI: EROL MINTAŞ | CAST
OYUNCULAR: ASIM MINTAŞ, CENGIZ MINTAŞ, TANJU MINTAŞ, YAZGÜL MINTAŞ, MECBURE MINTAŞ,
TOPRAK MINTAŞ, TAYLAN MINTAŞ | FESTIVALS FESTİVALLER: ISTANBUL IFF, DUHOK IFF, MARDIN
FF, MALATYA IFF, ANTAKYA FF, BOSTON TURKISH SHORT AND DOCUMENTARY FF | AWARDS
ÖDÜLLER: JURY SPECIAL PRIZE (DUHOK FF), SPECIAL MENTION (BOSTON TURKISH SHORT AND
DOCUMENTARY FF)

DIRECTOR YÖNETMEN

TAYLAN MINTAŞ
In 2008, Taylan Mintas entered the
Department of Painting - Craft in the Faculty
of Fine Arts of Marmara University. While
there, he opened two individual exhibitions
and his work was shown in many others until
the end of his degree in 2012. He shot his first
experimental art film “I Got an Idea!” in 2015
and then another in 2016, “0 RH-”. Later, he
was the director of photography, editor and
co-producer of the documentary film “From
the Space Syria is Here” which was broadcast
on The Guardian’s website. He started writing
his first feature length script, “The Murder”,
which was selected for the Antalya Film
Festival’s Film Support Fund in 2015. He is
currently based in İstanbul.
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Taylan Mintaş, 2008 yılında Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü’ne girdi ve 2012 yılında mezun oldu.
Üniversite yıllarında mezun olana değin,
iki şahsi sergi açtı ve çalışmaları başka
sergilerde de yer aldı. İlk deneysel filmi olan
‘’Bi Fikrim Var’’ı 2015 yılında çekti. 2016’da
başka bir kısa film olan “0 RH-”i çekti. Daha
sonra The Guardian’ın web sitesinde de
yayınlanan “Uzaydan Suriye Burada” filmin
ortak yapımcılığını, editörlüğünü ve görüntü
yönetmenliğini üstlendi. Uzun metrajlı
senaryo da yazan Mintaş’ın “Cinayet” filmi
2015 Antalya Film Festivali’nde Destek
Fonu kazanmıştır. Halen İstanbul’da
yaşamaktadır.

Located in Northeast Turkey, the province of Kars is tucked away between the
Plato of Eastern Anatolia and Armenia. In this stunningly beautiful land known
for its hot summers and harsh winters, the story of Brothers of Silence unfolds
in front of our very eyes. The loosely scripted plot revolves around the family
of the filmmaker’s mute cousins Toso and Çao Mintaş, whom he follows for
four years. Respectfully carrying out his observations, Taylan Mintaş creates
an intimate slow-burning movie “a la” Jean Rouch, utilizing meditative and
melancholic moods combined with sharp images and breathtaking panoramas
of North East Turkey, transmitting a new type of Turkish documentary making,
a cinema verite in both style and storytelling of a new era.
Kars’ın Susuz İlçesine bağlı küçük bir köyde yaşayan Toso ve Çao, birbirlerinden
çok farklı iki kardeştir ama onları ortak noktada buluşturan şey sadece sağır
ve dilsiz olmaları değil, kendilerine özgü işaret dilleridir de. İki kardeşin, bazen
insanların kusurlarıyla, bazen yetenekleriyle, bazen de dedelerden kalma
lakaplarla yarattıkları bu Kürtçe işaret dili, köy halkı tarafından da bilinmekte ve
köyde Kürtçe ve Türkçe dışında üçüncü bir dil olarak kabul görmektedir. Seyirciyi
zor koşullara rağmen, direncini kaybetmeyen insanların hayatlarına konuk eden
“Sessizliğin Kardeşleri”, iki kardeşin sessizliğin içinde yarattıkları benzersiz
bir dilin yanı sıra, babalar ve oğulların ve elbette köyün güçlü kadınlarının da
hikâyesi…
“PERSONS UNDER THE AGE OF 12 CANNOT BE ADMITTED TO ANY PART OF THE PROGRAMME UNLESS ACCOMPANIED BY AN ADULT”
This classification only applies to the showing of the films within the Cambridge City area of Authority.
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FILMS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN FİLMLER

DAHA MORE

2017 | 115’ | LANGUAGE DİL: TURKISH, ARABIC | SUBTITLE ALTYAZI: ENGLISH

DIRECTOR YÖNETMEN: ONUR SAYLAK | PRODUCERS YAPIMCILAR: KEREM ÇATAY, ZIYA CEMRE
KUTLUAY | CAST OYUNCULAR: AHMET MÜMTAZ TAYLAN, HAYAT VAN ECK, TURGUT TUNCALP,
TANKUT YILDIZ, TUBA BÜYÜKÜSTÜN | FESTIVALS FESTİVALLER: KARLOVY VARY IFF, BATUMI
IFF, CALGARY IFF, BERGEN IFF, GHENT IFF, MUMBAI IFF, BUSAN IFF, TOFIFEST, SAO PAOLO IFF,
SEMINCI VALLALOID IFF, STOCKHOLM IFF, KOLKATA IFF, TALLINN BLACK NIGHTS IFF, DHAKA IFF,
GLASGOW IFF, BENGALURU IFF | AWARDS ÖDÜLLER: FIPRESCI AWARD (SEMINCI VALLADOLID IFF)
/ BEST FILM, BEST SCRIPT (DHAKA IFF)

Gaza is a 14-year-old boy who lives on the Aegean coast of Turkey. Together
with his domineering father, he helps smuggle refugees to Europe, giving
them temporary shelter and scant food until they attempt their crossing.
Gaza dreams of escaping this life of crime, but cannot help being drawn into
a dark world of immorality, exploitation and human suffering. This story aims
to explore the most unnerving question of them all: is it possible to avoid
becoming a monster when you have been taught and raised by one?
ONUR SAYLAK

DIRECTOR YÖNETMEN
Onur Saylak was born in Ankara
in 1977. He graduated from the
Performing Arts Department of
Bilkent University with a mention
in ‘Skill of Acting’. He originally
studied Physics at METU (Middle East
Technical University) and Political
Science at Ankara University. It was
an unexpected audition within a
student dramatics club that propelled
his career into film & TV. After he
graduated he performed in films
and series such as “Hisarbuselik”
in 2005 and “Sonbahar” in 2008.
“More” is his directorial debut.
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Onur Saylak, 1977’de Ankara’da
doğmuştur. Orta Doğu
Üniversitesi Fizik Bölümü
nde okumuş ardından Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilimler
Fakültesi’ne devam etmiştir.
Ardından üniversite hayatına
Bilkent Üniversitesi Tiyatro
Bölümü’nde devam etmiş ve
buradan mezun olmuştur. “Daha”
filminin yönetmeni olan Saylak,
mezun olduktan sonra 2005
yılında “Hisarbuselik”, 2008’de
“Sonbahar” ve başka birçok dizi
ve filmde rol almıştır.

Gaza, Türkiye’nin Ege sahillerinde yaşayan 14 yaşında bir çocuktur. Baskıcı
babası ile beraber, mültecilerin Avrupa’ya kaçmasına yardım eder. Mültecilerin
kaçma anına kadar onlara geçici barınma yeri ve kısıtlı yemek verirler. Gaza,
suçlu hayatından kaçmak istese de, ahlaksız, istismarcı ve insanlara acı
çektiren bu karanlık dünyanın içine girmekten kaçamaz. Hikaye, bu konuda
en sinir bozucu soruya cevap arar: ‘Canavarın kendisi sizi büyüyüp eğitiyorsa,
onun gibi olmaktan kaçabilmek mümkün müdür?’
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FILMS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN FİLMLER

KAR SNOW

2017 | 119’ | LANGUAGE DİL: TURKISH | SUBTITLES ALTYAZI: ENGLISH

18

DIRECTOR YÖNETMEN: EMRE ERDOĞDU | PRODUCERS YAPIMCILAR: EMRE ERDOĞDU, ERCAN
KÜÇÜK, EMINE İZMIR | CAST OYUNCULAR: HAZAR ERGÜÇLÜ, OZAN UYGUN, HALIL BABUR, DOGAÇ
YILDIZ, NAZLI BULUM | FESTIVALS FESTİVALLER: SOFIA IFF, PRISHTINA IFF, FILMFESTIVAL
KITZBUEHEL, OAXACA IFF, ADANA IFF, CARTHAGE FF, !F İSTANBUL | AWARDS ÖDÜLLER: MOST
PROMISING ACTRESS (HAZAR ERGÜÇLÜ - ADANA FF), MOST PROMISING ACTROR (HALIL BABÜR ADANA FF), BEST EDITING (AYRIS ALPTEKIN - ADANA FF), AUDIENCE AWARD (!F ISTANBUL)

EMRE ERDOĞDU
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DIRECTOR YÖNETMEN
Emre Erdoğdu was born in 1990 in Bolu,
Turkey. He dropped out of college (Istanbul Marmara University) and pursued his
dream - the world of cinema. After a few
short films and directing experiences,
he wrote and directed his first feature
medium length film “The First Day of
Human History” in 2015 and his first
feature “Snow” in 2017.

Emre Erdoğdu 1990 yılında Bolu’da
doğmuştur. İstanbul Marmara Üniversitesi’ndeki eğitimini yarıda bırakarak hayallerinin peşine düşerek sinema dünyasına
adım atmıştır. Birkaç kısa film yönetme
deneyimi ardından, ilk orta metrajlı filmi
olan “İnsanlık Tarihinin İlk Günü”nü yazmış
ve yönetmiştir. İlk uzun metrajlı filmi olan
“Kar” 2017 yapımıdır.

FILMOGRAPHY
Kar / Snow (Director, Writer,
Producer, 2017), İnsanlık Tarihinin
İlk Günü / The First Day of Human
History (Short/Director, Producer,
Writer, 2015), Kuzgun / Raven (Short/
Writer, 2016 )

FİLMOGRAFİ
Kar / Snow (Director, Writer,
Producer, 2017), İnsanlık Tarihinin
İlk Günü / The First Day of Human
History (Short/Director, Producer, Writer,
2015), Kuzgun / Raven (Short/ Writer,
2016 )

Müzeyyen is a young woman who lives a drug-fueled, chaotic life outside the
norms of society. Her half-brother Ali interrupts his successful bourgeois life
in Bolu when he learns of the existence of his long-lost sister after a fight with
his father, during which he reveals his adulterous past. Using the holiday break
between semesters, Ali lies to his parents to take a chance to reconnect with
his sister. There, in a city of Anatolia, the legitimate child Ali will be tempted
and tested by his sister’s alternative lifestyle and friends, while the illegitimate
Müzeyyen will be in turn attracted by Ali’s hope and promise of a more
comfortable life.
Müzeyyen toplumun normlarından uzakta, uyuşturucu batağında kaotik bir
yaşam süren genç bir kadındır. Geçmişte babasının, eşine ihanet ettiğini
açıkladığı bir tartışmada Ali, kayıp bir üvey kız kardeşi olduğunu öğrenerek
Bolu’daki başarılı burjuva hayatını yarıda bırakır. Ali, ailesine yalan söyleyerek
sömestr tatilini kız kardeşiyle iletişime geçmek için kullanır. Anadolu’nun bir
şehrinde, dürüst çocuk Ali, kız kardeşinin ve arkadaşlarının alternatif yaşam
biçiminin cazibesine kapılacak ve sınanacak, sıra dışı Müzeyyen ise Ali’nin umut
verici bir hayat vaadinden etkilenecektir.

“PERSONS UNDER THE AGE OF 18 CANNOT BE ADMITTED TO ANY PART OF THE PROGRAMME”
This classification only applies to the showing of the films within the Cambridge City area of Authority.
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FILMS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN FİLMLER

KOCA DÜNYA BIG BIG WORLD

2016 | 101’ | LANGUAGE DİL: TURKISH | SUBTITLE ALTYAZI: ENGLISH

15

DIRECTOR YÖNETMEN: REHA ERDEM | PRODUCER YAPIMCI: ÖMER ATAY | CAST OYUNCULAR:
BERKE KARAER, ECEM UZUN | FESTIVALS FESTİVALLER: VENICE IFF, ADANA IFF, HAIFA IFF,
BOSPHORUS IFF, CURITIBA IFF, ANTALYA IFF, TOKYO IFF, THESSALONIKI FF, SINGAPOUR IFF,
ROTTERDAM IFF, GOTEBORG IFF, !F İSTANBUL, VILNIUS IFF, JEONJU IFF, FILMFEST MÜNCHEN |
AWARDS ÖDÜLLER: SPECIAL JURY PRIZE INDEPENDENT CRITICS AWARD FOR BEST DIRECTOR
(VENICE FF) / BEST FILM, BEST DIRECTOR, BEST DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY, BEST HOPEFUL
YOUNG ACTRESS (ADANA FF) / BEST SCREENPLAY, BEST ACTRESS (BOSPHORUS IFF), CRITICS’
AWARD (CURITIBA IFF)

DIRECTOR YÖNETMEN

REHA ERDEM
Born in Istanbul, Reha Erdem graduated
from the Cinema Department of Paris
8 University. He also obtained an MA in
Plastic Arts from the same university
and directed his first feature film,
OH, MOON! in 1989. He has since won
multiple awards with titles such as
“Times And Winds” (2006), “My Only
Sunshine” (2009) and “Kosmos” (2010).
His two most recent feature films prior
to Big Big World were both released in
2013 to wide acclaim: “Jin” (Berlinale,
Generation) and “Singing Women” (2013,
Toronto, Special Presentation).
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İstanbul’da doğan Reha Erdem, Paris
8 Üniversitesi Sinema Bölümü’nden
mezun olmuştur. Aynı üniversitede
Plastik Sanatlar Bölümü’nde yüksek
lisans yapmıştır. İlk uzun metrajlı
filmi olan “A Ay!” 1989 yapımıdır. “Beş
Vakit”(2006), “Hayat Var” (2009),
“Kosmos”(2010) filmleri ile birçok
ödüle layık görülmüştür. “Koca
Dünya”dan önce, her ikisi de 2013
yapımı olan “Jin”(Berlinale) ve “Şarkı
Söyleyen Kadınlar” (Toronto Özel
Gösterim) beyaz perdeye taşınmış ve
geniş kitlelerce beğenilmiştir.

Ali and Zuhal are two teenagers who grew up in an orphanage with a bond as
strong as between brother and sister. When Ali moves out on account of his age,
Zuhal is put into the dubious care of a foster family and is no longer allowed to see
him. In a desperate attempt to save Zuhal from a scheduled arranged marriage,
Ali commits a terrible crime. As a result, both teenagers find themselves on the
run, away from civilization and into the woods. There, in a secluded space deep
in the forest, they try to start a new life in a mystical natural environment full of
wonders and strange residents - but also real threats. One day, Ali finds Zuhal
drenched in blood and is faced with no choice but to take her back to the city.
Ali ve Zuhal yetimhanede abla kardeş gibi birbirlerine bağlı olarak büyümüş iki
gençtir. Ali yaşından dolayı yetimhaneden ayrılınca Zuhal güvenilmez bir aileye
verilir ve Ali’yi görmesi yasaklanır. Zuhal’i görücü usulü bir evlilikten kurtarmaya
çalışırken Ali, büyük bir suç işler. Sonucunda, gençler kendilerini uygarlıktan
uzakta bir ormanlıkta bulurlar. Ormanın derinliklerinde, gözlerden uzak bir yerde
kendilerine yeni bir hayat yaratmaya çalışırlar. Ancak yabancı kimselerin yaşadığı,
gizem ve çeşitli kerametlerle dolu bu doğal ortam, aynı zamanda büyük tehlikelere
de ev sahipliği yapmaktadır. Günlerden bir gün Ali Zuhal’i kanlar içinde bulunca
onu şehre götürmekten başka seçeneği kalmaz.
“PERSONS UNDER THE AGE OF 15 CANNOT BE ADMITTED TO ANY PART OF THE PROGRAMME”
This classification only applies to the showing of the films within the Cambridge City area of Authority
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FILMS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN FİLMLER

KULUÇKA INCUBATION*

2017 | 94’ | LANGUAGE DİL: TURKISH | SUBTITLE ALTYAZI: ENGLISH

15

DIRECTOR YÖNETMEN: MEHMET SELÇUK BILGE | PRODUCER YAPIMCI: MEHMET SELÇUK BILGE
| CAST OYUNCULAR: NUR ERTEM, DILARA TEKIN, STEFANI TERZIYAN, SERCAN CAN, GÖKHAN
TERCANLI, ÖZGE YENIGÜN, NESRIN YILMAZ | FESTIVAL FESTİVAL: ISTANBUL IFF

Incubation is mostly a whimsical, sometimes mysterious but also spooky tale set
in two different worlds. After she moves in with her grandmother, a mysterious
passage will change recently-orphaned Rüya’s life forever. While trying to save
money to move to Italy as part of her dream escape, Rüya will lose the ability
to tell whether the world she tries to run away from is more dangerous than the
world she gets lost in. To achieve her dreams, Rüya must fulfil the tasks given to
her by the natives of the fantasy forest she steps into, while also overcoming the
obstacles set by her grandmother in the life she seeks to flee.

DIRECTOR YÖNETMEN

MEHMET SELÇUK BILGE
Mehmet Selçuk Bilge was born in 1983
in Istanbul. He graduated from Sakarya
University with a degree in International
Relations. Later he received a Master’s
in Radio-TV and Cinema at Istanbul
University. In 2007, Bilge won the “Best
Short Film” award at Ankara International
Film Festival with a mockumentary named
“Mr. Unhappy”. He has since participated in
many national and international festivals
in which he experimented with different
styles. Bilge also started working as an
acting coach in 2007. In his first feature
film, “Incubation”, he has chosen to put
together a cast that is mostly composed of
his students.
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Mehmet Selçuk Bilge, 1983 yılında
İstanbul’da doğmuştur. Sakarya
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
alanından mezun olmuştur. Ardından
İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon
Sinema Bölümü’nde yüksek lisansını
yapmıştır. 2007’de Ankara Uluslararası
Film Festivali’nde “Mr Unhappy” adlı kısa
filmiyle en iyi film ödülünü almıştır. Şu
ana kadar, farklı tarzlar denediği ulusal
ve uluslararası birçok film festivaline
katılmıştır. Bilge, aynı zamanda 2007’de
oyunculuk dersleri vermeye başlamıştır.
İlk uzun metrajlı filmi olan “Kuluçka”da
çoğu öğrencilerinden oluşan bir oyuncu
kadrosu seçmiştir.

Kuluçka, çoğunlukla garip, bazen gizemli fakat aynı zamanda iki farklı dünya
arasında kurulmuş ürpertici bir hikaye. Büyükannesi ile yaşamaya başladıktan
sonra, gizemli bir geçit henüz yeni yetim kalmış Rüya’nın hayatını sonsuza
dek değiştirecektir. Rüya, hayallerinin bir parçası olan İtalya’ya kaçış için
para biriktirmeye çalışırken, kaçmaya çalıştığı dünyanın, içinde kaybolduğu
dünyadan daha tehlikeli olup olmadığını anlatma yeteneğini kaybedecektir.
Rüya, hayallerine ulaşmak için kaçmak istediği hayatta büyükannesi tarafından
koyulan engellerin üstesinden gelirken, adım attığı hayali ormandaki yerlilerin
ona verdikleri görevleri yerine getirmek zorundadır.

*

Private Screening at Reel Skills project including a Skype Q & A session with the director.
Bu gösterim Reel Skills projesi kapsamında sadece proje katılımcılarına yönelik
yönetmen ile Soru-Cevap yapılarak sunulacaktır.
“PERSONS UNDER THE AGE OF 15 CANNOT BE ADMITTED TO ANY PART OF THE PROGRAMME”
This classification only applies to the showing of the films within the Cambridge City area of Authority.
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FILMS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN FİLMLER

SARI SICAK YELLOW HEAT

2017 | 85’ | LANGUAGE DİL: TURKISH | SUBTITLES ALTYAZI: ENGLISH

15

DIRECTOR YÖNETMEN: FIKRET REYHAN | PRODUCERS YAPIMCILAR: NIZAMETTIN REYHAN, NURIYE
BILICI | CAST OYUNCULAR: AYTAÇ UŞUN, MEHMET ÖZGÜR, GÖKHAN ŞIMŞEK, CEM ZEYNEL KILIÇ
| FESTIVALS FESTİVALLER: MOSCOW IFF, ISTANBUL IFF, ADANA IFF, RODE TULP IFF, SAO PAOLO
IFF, RABAT IFF, BOSPHORUS IFF, MALATYA IFF, DHAKA IFF, BENGALURU IFF, BOSTON TURKISH IFF,
LECCE IFF, MUNICH TURKISH FF, EUROPEAN FF-ROMANIA, BARCELONA TURKISH IFF, KAYSERI
IFF, MONTREAL TURKISH IFF | AWARDS ÖDÜLLER: BEST DIRECTOR (MOSCOW IFF) / BEST FILM,
BEST ACTOR, BEST CINEMATOGRAPHY, BEST EDITING (İSTANBUL IFF) / BEST DIRECTOR (RODE
TULP IFF) / BEST DIRECTOR, BEST SCREENPLAY, BEST EDITING, BEST SUPPORTING ACTOR
(MALATYA IFF) / BEST CINEMATOGRAPHY (BOSPHORUS IFF), BEST CINEMATOGRAPHY (LECCE IFF)

FIKRET REYHAN
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DIRECTOR YÖNETMEN
Born in Hatay, Turkey, Fikret Reyhan has a
master’s degree in Physics & Engineering.
He has a published novel “Defne” as well
as several short stories. A few Pennies
is his debut short film. He also edited all
of his short films and documentaries.
“Yellow Heat” is his first feature film.

Hatay’da doğdu. Yüksek Fizik
Mühendisidir. Yayınlanmış “Defne”
adında bir romanı ve çeşitli öyküleri
vardır. Çektiği kısa filmlerin
ve belgesellerin aynı zamanda
kurgusunu da yaptı. “Sarı Sıcak” ilk
uzun metrajlı filmidir.

FILMOGRAPHY
Yellow Heat (2017), In Search of
Past Time (Doc./2014), A Day at
The Parliament House (Doc./2013),
Section (Short/2013), Metamorphosis (Short/2012), A Few Pennies
(Short/2009)

FİLMOGRAFİ
Yellow Heat (2017), In Search of
Past Time (Doc./2014), A Day at
The Parliament House (Doc./2013),
Section (Short/2013), Metamorphosis (Short/2012), A Few
Pennies (Short/2009)

Squeezed by the increasing demands of industrialization in the city of Mersin, an
immigrant family struggles to survive by way of traditional farming. Their youngest
son, Ibrahim, feels oppressed by the family’s backward outlook, not aided by the
fact that his father Necip and brother Muhittin have given up any hope for change.
By dreaming of a better future and making his own way, Ibrahim risks shaming
his father who is respected as an honest man. Taking you as witnesses, “Yellow
Heat” aims to tell the story of people who are affected by the commercialisation of
relations in the context of the ever-expanding city, coupled with the complex quest
that is the search of the self.
Artan endüstrileşmeyle birlikte fabrikaların arasında sıkışıp kalmış bir tarlada,
büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel tarım yöntemlerinde direnip hayata
tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin en küçük oğlu İbrahim, feodal aile yapısının
getirdiği baskının boyunduruğu altındadır. Kendisi için farklı bir geleceğin hayatını
kuran İbrahim, babasının itibarını riske atmak pahasına hayalinin peşinden gider.
“Sarı Sıcak” giderek genişleyen şehirlerdeki ilişkilerin ticarileşmesinden etkilenen
ve de kendini bulma arayışlarının hikayesini anlatıyor.
“PERSONS UNDER THE AGE OF 15 CANNOT BE ADMITTED TO ANY PART OF THE PROGRAMME”
This classification only applies to the showing of the films within the Cambridge City area of Authority.
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FILMS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN FİLMLER

TAKSIM HOLD’EM

2017 | 89’ | LANGUAGE DİL: TURKISH | SUBTITLE ALTYAZI: ENGLISH

12A

DIRECTOR YÖNETMEN: MICHAEL ÖNDER | PRODUCER YAPIMCI: JOZEF ERÇEVİK AMADO | CAST
OYUNCULAR: KENAN ECE, DAMLA SÖNMEZ, NEZİH CİHAN AKSOY, EMRE YETİM, BERK HAKMAN |
FESTIVALS FESTİVALLER: TOKYO IFF, VILNIUS IFF, ISTANBUL IFF, SKOPJE IFF, LECCE EUROPEAN
FF, KAYSERI IFF | AWARDS ÖDÜLLER: BEST FILM (KAYSERİ IFF), SIYAD BEST FILM (KAYSERİ IFF),
BEST ACTRESS (KAYSERİ IFF), BEST SCRIPT (KAYSERİ IFF)

DIRECTOR YÖNETMEN

MICHAEL ÖNDER
Michael Önder was born in 1977 in
Plymouth, UK. He grew up in Istanbul. He
has a BA in Philosophy from Bosphorus
University, İstanbul and an MA in Film and
TV Studies from the University of Warwick,
UK. He has worked in London for twelve
years in various jobs in the film industry
ranging from Camera Assistant to Gaffer
and Director of Photography, until he
became a director. He has directed
numerous music videos, short films and
commercials in London and Istanbul. In
2015 he formed the production company
Bluff Films, with Jozef Amado and they
produced “Taksim Hold’em”, their first
feature length project.
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Michael Önder 1972’de Plymouth, İngiltere’de
doğmuş, İstanbul’da büyümüştür. İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden
Bakalorya Derecesi ile mezun olmuştur.
Ayrıca Warwick Üniversitesi’nde Sinema
ve Televizyon alanında yüksek lisans
yapmıştır. Londra’da 12 yıl boyunca,
yönetmen olana kadar sinema endüstrisi
içerisinde kameraman yardımcılığından ışık
teknisyenliği ve görüntü yönetmenliğine
farklı görevler almıştır. İstanbul ve
Londra’da birçok klip, kısa film ve reklamın
yönetmenliğini yapmıştır. 2015 yılında Jozef
Amado ile Bluff Films yapım şirketini kurdu
ve birlikte ilk uzun metrajlı çalışmaları
“Taksim Hold’em”i çektiler.

On a Saturday night, despite his fiancée’s pleas, the cynical Alper refuses
to join the protests happening at his doorstep in the city of Istanbul. He just
wants to stay at home for his weekly dose of poker with his old high-school
friends. Alper’s game is however jeopardized as his friends start a series of
passionate discussions on whether or not they should join the demonstrations.
The game, starting at long last, is yet interrupted when the police disperses
the protesters outside. Against Alper’s wishes, his friends open the door to two
girls who seek refuge. Alper’s night then takes a turn for the worse when his
fiancée returns from the demonstrations, injured, in the arms of a handsome
stranger.
İstanbul’da bir Cumartesi akşamı Alper, nişanlısının ısrarlarını umursamayarak
kapılarının önünde yapılan protestolara katılmayı reddeder. O, her hafta yaptığı
gibi evde kalıp lise arkadaşlarıyla poker oynamak istemektedir. Ancak Alper’in
oyunu, arkadaşlarının dayanaksız fikirler ortaya atarak, gösterilere destek verip vermemeleri konusunda hararetli bir tartışmaya başlamalarıyla riske girer.
Güç bela başlayan oyun, polisin dışarıdaki kalabalığı dağıtmasıyla sona erer.
Alper’in itirazlarına karşın arkadaşları, dairede sığınmak zorunda kalan iki kıza
kapıyı açar. Nişanlısının protesto eyleminden yaralanmış bir şekilde, yakışıklı
bir yabancının kollarında dönmesiyle, Alper’in gecesi iyice kötüye gider.

“PERSONS UNDER THE AGE OF 12 CANNOT BE ADMITTED TO ANY PART OF THE PROGRAMME UNLESS ACCOMPANIED BY AN ADULT”
This classification only applies to the showing of the films within the Cambridge City area of Authority.
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S H O RT S F R O M T U R K E Y T Ü R K İ Y E ’ D E N K I S A L A R

SHORTS FROM TURKEY TÜRKİYE’DEN KISALAR
TAVŞAN KANI RABBIT BLOOD

DIR YÖN. YAĞMUR ALTAN | 04:36
Just an ordinary day at an old mysterious Turkish
country house where its residents have an
extraordinary way of brewing tea.
Olağanüstü bir şekilde çay demleyen insanların
olduğu eski, gizemli ve küçük bir Türk yazlığında
sıradan bir gün.
THE WINNER OF THE EDITING AWARD 2017 OF
WATERSPRITE: THE CAMBRIDGE INTERNATIONAL STUDENT
FILM FESTIVAL WATERSPRITE CAMBRIDGE ULUSLARARASI
ÖĞRENCI FILMLERI FESTIVALI 2017 EN IYI KURGU ÖDÜLÜ

TORN LOVE İKİ YAKA YARIM AŞK

DIR YÖN. AŞKIM NURDAN TÜMBEK TEKEOĞLU
| 00:30
Ali moves to Turkey with his family during the
1924 Exchange and falls in love with Nergis in
the village they settle in. Their paths cross in
Istanbul many years later.
1924 Mübadelesinde Yunanistan’dan ailesiyle
Türkiye’ye gelen Ali ve yerleştikleri köyde
aşık olduğu Nergis’in yolları uzun süre sonra
İstanbul’da kesişecektir.

THE ANT IN THE SKY

DIR YÖN. ROMÁN CADAFALCH GARAVENTA
An audiovisual representation of the manifestations of life in and around the town of Bodrum,
Turkey.
Bodrum’da hayatın eşzamanlı tezahürünün
görsel-işitsel temsili.

JOURNEY

DIR YÖN. MATTHEW BULKELEY | 07:35
A young refugee woman, Asmen, is on a journey
through a foreign country. Searching for shelter,
kindness and a place to belong.
Genç bir mülteci kadın olan Asmen yabancı
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SCREENING TIMETABLE

bir ülkede yola düşmüştür. Barınak, iyilik ve ait
olacak bir yer arayışındadır.

ROOM 302

DIR YÖN. IDRISS ASSOUMANOU
A young woman battling with nightmares in
a hotel room, as the causes are slowly revealing
themselves.
Bir otel odasında kabuslarla mücadele eden genç
bir kadın ve nedenlerin yavaşça açığa çıkması.

1 ST SEPT 2018

SATURDAY
DURATION

CERT

10:30 - 11:00

TORN LOVE

0:30

TBC

11:00 - 12:25

YELLOW HEAT

85

15

12:30 - 13:00

Q&A

00:30

15

14:00 - 15:45

BIG BIG WORLD

101

16:15 - 17:35

MY SUBURBAN STORY

79

DIR YÖN. YOLANDA VIOLA-GLAPINSKA
An emotive response to the human condition of
love and loss; and an interpretation of the dehumanization of departed loved ones and the existential solitude experienced by border crossers.
Sevgi ve kayba karşı duygulandırıcı bir tepki;
aramızdan ayrılanları insandışılaştırma ve sınırları geçenlerin deneyimlediği varoluşçu yalnızlık.

17:40 - 18:10

Q&A

00:30

18:30 - 20:30

SNOW

119

IN RESPONSE TO THE BOY
ON THE SHORE

2 ND SEPT 2018

REEL SKILLS BEHIND THE SCENES

DIR YÖN. MURAT YÜKSEL
Reel Skills projesinin Bodrum ayağının kamera
arkası.

FORGET ME NOT

DIR YÖN. MARISSA MIRELES-HINDS | 03:20
A visual poem about the death of Alan Kurdi
in Bodrum, Turkey in 2015.
2015’de Bodrum’da Alan Kurdi’nin ölümüne dair
görsel bir şiir.

TWO SIBLINGS İKİ KARDEŞ

DIR YÖN. UÇAR NERGİZ | ASST DIR MEHMET
KÜPELİ
A day in the life of two homeless siblings around
the streets of Bodrum

12A
18

SUNDAY
DURATION

CERT

10:30 - 11:30

TAVŞAN KANI +
REEL SKILLS SHORT FILMS

11:40 - 13:10

TAKSIM HOLD’EM

89

12A

14:00 - 16:00

MORE

115

18

16:15 - 18:00

BROTHERS OF SILENCE

86

12A

TBC
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REEL SKILLS

VENUE AND TICKET INFORMATION

REEL SKILLS IS AN ERASMUS+ funded youth exchange project bringing together

60 participants from the UK and Turkey around filmmaking, film screening training
and film related activities.
Led by Balık Arts and partnered by Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi and
Balık Sanat Derneği, the first part took place in May 2018 in Bodrum focusing on the
themes of hate speech and violence, refugees, bullying and filmmaking under the
mentorship of professional filmmakers. The second part is taking place at the same
time as the Taste of Anatolia film festival in Cambridge, this time looking into how
to organise community film screenings with a group of 60 participants and leaders.

PRICE PER PERSON
INDIVIDUAL TICKET £3
FESTIVAL PASS £10
FESTIVAL PASS INCLUDING CLOSING PARTY TICKET £15
CLOSING PARTY £5

INFORMATION
All of the screenings will take place in the Main Lecture Theatre of St John’s College’s Old Divinity
School. Food and beverages are not allowed in the venue, although water may be consumed in the
event of hot weather. Strict age restrictions apply for the different films - team members can
require ID checks if necessary.

REEL SKILLS, FİLM YAPMAK VE film gösterimleri düzenlemek hakkında eğitimlerden

oluşan, Türkiye ve İngiltere’den 60 katılımcıyı bir araya getiren ve Erasmus+
tarafından finanse edilen bir gençlik değişimi projesidir. Balık Arts’ın liderliğinde,
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Balık Sanat Derneği ortaklığında yapılan
projenin ilk bölümü Mayıs 2018’de Bodrum’da gerçekleşti; mülteciler, zorbalık,
nefret söylemi ve şiddet konularına ve de profesyonel sinemacıların danışman
hocalığında film yapmaya odaklandı. Projenin ikinci bölümü Cambridge’deki
Anadolu’nun Tadı Film Festivali ile aynı zamanda gerçekleşiyor; yine 60 katılımcı
ve liderleriyle toplum için film gösterimleri nasıl düzenlenir konusunda eğitimler
gerçekleşecek.
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The Old Divinity School is fully accessible.
Address: St Johns St, Cambridge CB2 1TP. Opposite St John’s College.
The closing party will take place at the Cambridge Union. Tickets must be bought in order to attend,
at the price of £5 per person. You can buy tickets online through Eventbrite, or in person during the
festival. If you decide to buy tickets on the door, please bring exact change with you. No specific
dress code required.
The Cambridge Union is fully accessible.
Address: 9A Bridge St, Cambridge CB2 1UB.
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We thank our partners, funders and sponsors.
Katkılarından dolayı ortaklarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz.

NEIL MCCARTNEY
We are deeply saddened that Neil McCartney, a long time friend and partner of Balık
Arts lost his life on the 7 th of July 2018. Neil had been active in the UK film industry and
overseas for many years. He was one of the founders of the British Independent Film
Awards, an advisor to the Raindance Film Festival, and the chair of the Independent Film
Trust. He had several producer and executive producer credits in films such as Season
of Mists, The Empty Home, Rudolf Nureyev: Island of His Dreams and Extraordinary
People. Neil held various roles as a representative, advisor and juror in film festivals
including Moscow, Watersprite, the Rushes Soho Shorts, Kayseri Altın Çınar, Sindh and
Alanya.
Balık Arts will always remember Neil through his contribution to our work during our
projects such as Kids in Motion, Creative Bridge, Film Beyond Borders, Reel Skills and
the Golden Island International Film Festival. We witnessed first-hand how generous he
was with his time with independent filmmakers from around the world and will never
forget his true passion for cinema. He will be sorely missed.
HÜRMETLE ANIYORUZ
Balık Arts’ın uzun yıllardır dostu ve proje ortağı olan Neil McCartney’nin 7 Temmuz
2018’de vefat etmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Neil İngiltere ve dışında film
endüstrisinde pek çok yıl aktif olarak yer aldı. Britanya Bağımsız Film Ödülleri’nin kurucularından biriydi; Raindance Film Festivali’ne danışmanlık ve Bağımsız Film Vakfı’nın
başkanlığını yaptı. Season of Mists, The Empty Home, Rudolf Nureyev: Island of His
Dreams ve Sıradışı İnsanlar gibi filmlerde yapımcılık ve yürütücü yapımcılığı üstlendi.
Moskova, Watersprite, the Rushes Soho Shorts, Kayseri Altın Çınar, Sindh ve Alanya gibi
festivallerde temsilcilik, danışmanlık ve jüri üyeliği yaptı.
Kids in Motion, Creative Bridge, Film Beyond Borders, Reel Skills ve Altın Ada
Uluslararası Film Festivali projelerimize katkısından dolayı Balık Arts ekibi olarak Neil’i
her zaman hatırlayacağız. Dünyanın dört bir yanından bağımsız sinemacılara zamanını
verdiğini ve sinemaya olan tutkusunu unutmayacağız. Onu çok özleyeceğiz.
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BALIK SANAT DERNEĞI

EROL ALBAYRAK

İMREN HAN HOTEL & MANSIONS

FB/tasteofanatolia
Instagram/tasteofanatolia2018
TEXT 07989 401 504

