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IL CINEMA RITROVATO İSTANBUL’DA 
SESSİZ PERŞEMBE 

BAĞIMSIZ TÜRKİYE SİNEMASI

Ekim, Kasım ve Aralık 2022’de Sinematek/Sinema Evi’nde.

Ana program: Şiirsel Gerçekçilik

Sinema sanatıyla daha derin ve güçlü bağlar kurabilme imkânı veren ufuk açıcı bir deneyim olması umuduyla 

hazırladığımız her programda öncü bir yönetmeni ya da sinemaya yön veren bir akımı ele alan Sinematek/

Sinema Evi’nin yeni programında Şiirsel Gerçekçiliğe odaklanıyoruz. Fransız Kültür Merkezi İstanbul ve 

Cinémathèque Française’in değerli katkılarıyla sunmaktan büyük heyecan duyduğumuz programda Şiirsel 

Gerçekçiliğin önemli örneklerinden 14 film yer alıyor.

Il Cinema Ritrovato İstanbul’da

Her yıl İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen Il Cinema Ritrovato, sinema tarihine adanmış bir film festivali. 

Temel amacı dünyanın en önemli film restorasyon merkezlerinden biri olan Cineteca di Bologna’nın yeni restore 

ettiği filmleri seyirciyle buluşturmak olan festival her yıl kendi arşivindeki eserlerin yanı sıra dünyanın dört bir 

yanındaki arşivlerden derlediği muazzam bir film programıyla seyirci karşısına çıkıyor. Bu yıl otuz yedincisi 

düzenlenen Il Cinema Ritrovato, Sinematek/Sinema Evi’nin yeni programı kapsamında küçük bir bölümüyle 

İstanbul’a geliyor. Cineteca di Bologna ve İtalyan Kültür Merkezi İstanbul’un katkılarıyla hazırladığımız bu 

program kapsamında 37. Il Cinema Ritrovato’nun restore edilmiş filmler bölümünden seçtiğimiz 6 film, yeni 

kopyalarıyla Sinematek/Sinema Evi’nde izlenebilecek.

Sessiz Perşembe

Sinematek/Sinema Evi’nde sessiz film dönemi başlıyor. Daha önce de farklı programlar kapsamında 

gerçekleştirdiğimiz sessiz film gösterimlerini, Ekim’de başlayacak Sessiz Perşembe programı ile düzenli hale 

getirmeyi hedefledik. Eye Filmmuseum’ın sessiz sinema küratörü Elif Rongen-Kaynakçı danışmanlığında, 

Filmoteca de Catalunya ve Lobster Films’in katkılarıyla hazırladığımız ilk program, Erken Dönem Sinemanın 

Sihirbazları: Segundo de Chomón ve Georges Méliès, iki sinemacının filmlerinden oluşan iki kısa film seçkisi 

olarak canlı müzik eşliğinde izlenebilecek. Sessiz sinema meraklısı sinemaseverlerin yanı sıra sinemanın erken 

dönemiyle tanışmamış olanların da ilgi çekici bulmasını umduğumuz bu programın sizlerle buluşmasına 

katkılarından dolayı danışmanımız Elif Rongen-Kaynakçı’ya, Filmoteca Catalunya’dan Rosa Cardona ve Mariona 

Abbruzzo’ya ve Lobster Films’den Serge Bromberg ve Maria Chiba’ya çok teşekkür ediyoruz.
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Hanging Rock’ta PiknikHanging Rock’ta Piknik
Picnic at Hanging RockPicnic at Hanging Rock

Peter Weir’ın Avustralya sinemasında yeni bir dönemi başlatan bu benzersiz korku 

gerilim başyapıtı, ilerleyen yıllarda Truman Show  (1998) ve Ölü Ozanlar Derneği 
(1989) gibi unutulmaz filmlerle dünyaca ünlenen yönetmene uluslararası şöhretin 

kapılarını açan ilk filmdir. Joan Lindsay’in 1967 basımı ünlü romanından uyarlanan 

film, gizemli bir ortadan kayboluşun ardından yaşananları şiirsel bir sinemayla peliküle 

aktarır. Hanging Rock’ta Piknik  güneşli bir günde, büyüleyici doğa manzaralarının eşlik 

ettiği mekânlarda geçmesine rağmen yarattığı tekinsiz atmosferle izleyiciyi son ânına 

kadar diken üstünde tutmayı başarır; bu yanıyla gerilim türünün en ayrıksı eserlerinden 

biri olarak anılmayı hak eder.

Yirminci yüzyılın ilk günlerinde Avustralya kırsalında geçen hikâye, yatılı kız kolejinde 

okuyan bir grup öğrencinin bir öğretmenlerinin gözetiminde Hanging Rock adlı jeolojik 

bölgeye yaptıkları günübirlik gezintiyi izler. Aralarından birkaçının, ardında hiçbir iz 

bırakmadan ortadan kaybolmasıyla başlayan süreç, geride kalanlar için rahatsız edici 

bir gerilimin eşlik ettiği halüsinatif bir arayış hikâyesine dönüşür. 

Weir, ilk dönem filmlerinde karşılaştığımız büyüme hikâyesi temasını, ülkenin Aborjin 

kökenlerinden gelen kadim miras ile yeni Batı kültürünün çatışmasından doğan 

tarihî, ruhsal ve politik dönüşümün bir metaforu olarak kullanıyor. Bilinmeyene 

yapılan sıradan bir yolculuktan çok daha fazlasını vadeden bu hikâye, Avustralya 

toplumundaki sınıfsal ve cinsel baskılara doğrultulmuş çarpıcı bir eleştiri niteliğinde. 

Yönetmen
Peter Weir

Senaryo
Cliff Green

Oyuncular
Rachel Roberts

Vivean Gray
Helen Morse

Jacki Weaver
Tony Llewellyn-Jones
Anne-Louise Lambert

Ülke
Avustralya

Yıl
1975

Süre
115 dk.

Renk
Renkli

Dil
İngilizce, Fransızca 

Gösterim
Türkçe Altyazılı

Gösterim Tarihi: 19.10.2022 - 20.00 / 06.11.2022 - 18.30 / 23.12.2022 - 20.00
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Son GösteriSon Gösteri
The Last Picture ShowThe Last Picture Show

1950’lerin başında, Kuzey Teksas’ta bir petrol kasabası olan Anarene’de geçen bir 

büyüme hikâyesi. Lise son sınıfa giden ve okulun futbol takımının kaptanları olan 

Duane ile Sonny yakın arkadaştır. Neredeyse hayalet kasabaya dönüşmüş Anarene’de, 

kasabanın ruhu sayılabilecek Aslan Sam’in işlettiği lokanta, bilardo salonu ve sinema 

haricinde gidilecek yer, yapılacak pek bir şey yoktur. Duane, kasabanın en zengin ve 

en güzel kızı Jacy’yle, Sonny ise Charlene ile birliktedir. Büyüme sancıları eşliğinde bu 

durum değişecek, kasaba sınırları içinde keşfettikleri anlam ve yeni duygularla sinema 

salonunda oynayan son Western gibi çocuklukları da geride kalacaktır.

Bu kederli film belirli bir mekândan ziyade, yaşamak için bir sebep bulmanın güç 

olduğu, bir türlü çıkıp özgürleşilemeyen bir ruh halini anlatıyor. Anlattığı ruh halinin 

zamana direnişinde siyah beyaz çekilmiş olmasının da payı yadsınamaz. Ses bandının 

tamamen dönemin pop şarkılarından oluşması da seyirciyi yanıltmasın; çünkü 

yönetmen nostaljinin üzerine kurulu olduğu mitin kırılganlığını incelikle aşikâr ediyor.

Son Gösteri  En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil toplamda sekiz dalda Akademi 

ödülüne aday gösterilip yardımcı oyuncu kategorilerinde ödülü kazanmıştır. Bu 

yıl kaybettiğimiz yönetmen Peter Bogdanovich’in 1990’da ekibin büyük kısmını 

toplayarak, bu hikâyenin 32 yıl sonrasında, 1984 yazında geçen devam filmi 

Texasville ’i çekmiş olduğunu da not düşelim. 

Ülke
ABD 

Yıl
1971

Süre
118 dk.

Renk
Siyah Beyaz 

Dil
İngilizce 

Gösterim
Türkçe Altyazılı

Yönetmen
Peter Bogdanovich

Senaryo
Larry McMurtry 

Peter Bogdanovich

Oyuncular
Timothy Bottoms

Jeff Bridges
Cybill Shepherd

Ben Johnson
Cloris Leachman

Ellen Burstyn Gösterim Tarihi: 22.10.2022 - 18.30 / 09.12.2022 - 20.00 / 24.12.2022 - 18.30
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David MacLean bir gece yarısı gök gürültülü fırtınanın sesine uyanır ve odasının 

penceresinden baktığında bir uçan dairenin evinin arkasına inerek kumun içinde 

kaybolduğunu görür. Çocuğun gördüklerini ebeveynlerine anlatması üzerine, bir 

biliminsanı olan babası neler olduğunu anlamak için oraya gider; fakat eve geri 

döndüğünde sanki başka biri olmuştur. David zaman içinde başka tuhaflıklara da 

tanık olur. Polise de giden David’in hikâyesini başta yalnızca hekim Dr. Pat Blake ve 

astronom Dr. Stuart Kelston ciddiye alacaktır. Ancak zamanla Amerikan ordusunun da 

ikna olmasıyla Mars’tan gelen istilacılara karşı amansız bir savaş başlar. 

Filmde, 1950’lerin bilimkurgu seyircisinin ağırlıkla gençler ve çocuklardan oluşması 

nedeniyle, ulusal veya küresel bir krizden ziyade, öncelikle bir çocuğun başından 

geçenleri izliyoruz. Senaristlerden John Tucker Battle’ın, eşinin gördüğü rüyadan 

ilhamla kaleme aldığı film, uzaylıları ve uzay araçlarını gösteren ilk renkli uzun metraj 

film olma özelliğini taşıyor. Düşük bütçesine karşın bugün Dünyanın Durduğu Gün 
(1951) ve Invasion of the Body Snatchers  (1956) gibi bilimkurgu klasikleriyle birlikte 

anılan bir kült klasik. 

Yönetmen
William Cameron 

Menzies

Senaryo
Richard Blake

John Tucker Battle

Oyuncular
Helena Carter

Arthur Franz
Jimmy Hunt

Leif Erickson
Hillary Brooke

Ülke
ABD

Yıl
1953

Süre
78 dk.

Renk
 Renkli 

Dil
İngilizce

Gösterim
Türkçe Altyazılı

Invaders from Mars Invaders from Mars 

Gösterim Tarihi: 23.10.2022 - 18.30 / 17.11.2022 - 20.00 / 21.12.2022 - 20.00
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KonformistKonformist
I l  conformistaI l  conformista

Faşizm üzerine yapılmış en vurucu filmlerden biri olan Konformist , Mussolini 

İtalya’sında geçen çarpıcı bir casusluk hikâyesini işler. Derin ve güçlü politik metniyle 

yalnızca bir ideolojiyi değil, bir sınıfı ve jenerasyonu hedef alan Konformist, savaş 

sonrası Avrupa sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Bu filmi çektikten 

iki yıl sonra Paris’te Son Tango  (1972) ile fırtınalar koparacak Oscar’lı yönetmen 

Bernardo Bertolucci, Konformist  ile kendinden sonra gelecek sayısız sinemacıyı, 

özellikle de Amerikan Yeni Dalgasındaki yönetmenleri benzersiz şekilde etkilemiştir.

Alberto Moravia’nın romanından uyarlanan film, 1938 yılının Roma’sında açılır. 

Mussolini için çalışacağı yeni bir işe giren Marcello Clerici, onu daha da konformist 

kılacak genç bir kadınla flört etmektedir. Yeni patronlarının emriyle balayı için Paris’e 

doğru yola koyulan Marcello, burada faşistler iktidarı ele geçirdiğinde İtalya’dan kaçan 

eski profesörünü öldürmekle görevlendirilmiştir. Marcello’nun bu yeni görevi ve kimliği, 

bastırılmış cinselliğinin ve yüzleşmeye korktuğu geçmişinin üzerini örtecek bir paravan 

niteliğindedir. 

Bertolucci, estetiği ve biçimsel tercihleriyle de övgü toplayan filmde kurgunun önemine 

şöyle değiniyor: “…Kim [Arcalli] gibi harika bir kurgucu sayesinde, filmin yapısının 

yavaş yavaş oluştuğunu görebilirsiniz. Senaryo, bir filmin yapısını yalnızca özetler. 

Film, çekimler esnasında var olmaya ve kendini göstermeye başlar. Ancak kurgu 

aşamasında kesin olarak şekillenir.”

Ülke
İtalya, Fransa,
Batı Almanya 

Yıl
1970

Süre
113 dk.

Renk
 Renkli 

Dil
İtalyanca, Fransızca, 

Latince, Çince

Gösterim
 Türkçe Altyazılı

Yönetmen
Bernardo Bertolucci

Senaryo
Bernardo Bertolucci

Oyuncular
Jean-Louis Trintignant 

Stefania Sandrelli 
Gastone Moschin
Dominique Sanda

Enzo Tarascio 
Fosco Giachetti

José Quaglio
Yvonne Sanson

Gösterim Tarihi: 04.11.2022 - 20.00 / 27.11.2022 - 18.30 / 16.12.2022 - 20.00
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TenebreTenebre

Korku janrının, özellikle de giallo  alt türünün ustalarından Dario Argento doğaüstü 

anlatılar üzerine kurulu filmleri Suspiria  (1977) ve Inferno ’nun (1980) ardından 

Tenebre  ile ustalığını ispatladığı giallo  evrenine geri dönüyor; parlak renkler yerlerini 

soluk görüntülere bırakırken olaylar artık eksantrik setlerde değil, neredeyse fütüristik 

bir görünüme sahip Roma sokaklarında ve göz alıcı mimarili İtalyan evlerinde geçiyor.

Hem kendi kariyerini hem de giallo  hikâyelerini hedef alan kişisel ve karanlık bir satir 

olarak da yorumlanabilecek Tenebre , korku romanlarıyla ünlenmiş başarılı yazar 

Peter Neal’ın hikâyesini takip eder. Son romanı Tenebrae’nin tanıtımını yapmak üzere 

Roma’ya giden Peter Neal eleştirmenlerle, menajeriyle ve şöhretle ilgili sorunlarla 

boğuşurken son romanında işlenen usturalı cinayetler gerçek hayatta da yaşanmaya 

başlar. Peter Neal bir giallo  filmindeki her karakterin yaptığını yapar: İpuçlarını 

araştırmaya karar verir. Ne var ki bir noktadan sonra cinayetler romandan ayrışmaya 

başlayacak, polis de bir şekilde yazarın bu işin içinde olduğuna ikna olacaktır.

“Tenebre” İtalyancada “karanlık” anlamına geliyor olsa da film beklenmedik bir biçimde 

günışığında geçer. Argento bu şaşırtıcı tercihin nedenlerini şöyle açıklar: “Gece işlenen 

cinayetleri bile gün ışığında işleniyormuşçasına aydınlatmaya çalıştım. Cinayet ve 

korkunun yegâne eşlikçisinin gölgeler olmadığını göstermek istedim. Karanlık eşittir 

korku artık modası geçmiş bir formül.”

Yönetmen
Dario Argento

Senaryo
Dario Argento

Oyuncular
Anthony Franciosa 

John Saxon
Daria Nicolodi

Giuliano Gemma
Christian Borromeo

Ülke
İtalya

Yıl
1982

Süre
101 dk.

Renk
Renkli 

Dil
İtalyanca, İspanyolca 

Gösterim
Türkçe Altyazılı

Gösterim Tarihi: 08.11.2022 - 20.00 / 20.11.2022 - 18.30 / 22.12.2022 - 20.00
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Videodrome Videodrome 

Kulaklıkların hayalleri kaydettiği, insan bedeninin tuhaf makinelere dönüştüğü, 

medyanın yarattığı halüsinasyonların tek gerçeklik olduğu sıradışı ancak bir o kadar 

da tanıdık bir kâbus… David Cronenberg 1980’lerin en şoke edici anlatılarından 

birini sunan Videodrome ile kendisiyle özdeşleşmiş “beden korkusu” (body horror) 

temasının tipik ve kusursuz örneklerinden birine imzasını atmış; bu kategorize 

etmesi güç yapımla, korku türünün sınırlarını bir kez daha genişletmiştir. Özel efekt 

makyajlarıyla da çığır açan Videodrome, bugün belki daha önce hiç olmadığı kadar, 

içerisinde yaşadığımız kitle iletişim araçları ve medya dünyasının rahatsız edici bir 

tasviri olarak güncelliğini koruyor.

1980’lerin başında televizyonun radikal bir şekilde güçlenmeye başladığı bir 

dönemde çekilen film, teknolojiyi insan bedeninin bir uzantısı olarak konumlandırırken 

dehşetini, insan bedeninin istila edilme, mutasyona uğrama ve kontrolsüz bir biçimde 

değiştirilme kaygılarından alıyor. Ucuz içerikler yayınlayan bir televizyon kanalının 

yöneticisi olan Max Renn, yeni ve farklı içerikler ararken Videodrome adlı aşırı şiddet 

içeren bir işkence programının korsan yayınına rastlar. Ne var ki, Videodrome basit bir 

televizyon programından çok daha fazlasıdır. Bu yayınların içerisine gizlenmiş tuhaf bir 

sinyal, izleyen herkeste bir çeşit beyin tümörü yaratarak dehşet verici halüsinasyonların 

gelişmesine neden olur. Max, Videodrome’u yaratan ve kontrol etmek isteyen güçlerin 

ortasında, oluşturulmaya çalışılan yeni dünya düzeninde, sanrılarla dolu sarsıcı bir 

yolculuğa çıkar. 

Ülke
Kanada

Yıl
1983

Süre
87 dk.

Renk
Renkli 

Dil
İngilizce, İspanyolca, 
Japonca, Fransızca, 

İtalyanca

Gösterim
Türkçe Altyazılı

Yönetmen
David Cronenberg

Senaryo
David Cronenberg

Oyuncular
James Woods 

Sonja Smits
Debbie Harry

Peter Dvorsky
Leslie Carlson

Gösterim Tarihi: 11.11.2022 - 20.00 / 23.11.2022 - 20.00 / 18.12.2022 - 20.00 



Sinematek ile ilgili tüm güncel bilgilerden haberdar olmak için sinematek@kadikoy.bel.tr’ye
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