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KUNDURA SİNEMA 
YAKINDA!

BİR YAZ GECESİ 
SİNEMASI A MIDSUMMER’S 

NIGHT CINEMA

CINEMA KUNDURA 
COMING SOON!

Geçtiğimiz yaz Restore Film Günleri’yle 
sinema etkinliklerine başladığımız Beykoz 
Kundura’da, Ekim 2018’de açılması planlanan  
Kundura Sinema için hazırlıklarımız sürüyor. 
Geçen yaz Beykoz Kundura’nın geçmişinden 
ilham alarak hazırladığımız programda restore 
edilen sinema klasiklerini, Ocak 2018’de ise 
Kundura’nın karanlık metruk köşelerinden 
esinlenerek “Kundura’dan Çıkış Yok!” başlığı 
altında sinema tarihinden üç başyapıtı 
sinemaseverlerle buluşturmuştuk. Şimdi sıra 
“Sinemaya Kaçış”a geldi. Usta yönetmenlerin 
yaz filmlerini bir araya getirdiğimiz programla 
bu yaz sıcaktan ya da dertlerinden bunalanlarla 
sinemaya kaçıyoruz.

The film screenings at Beykoz Kundura began 
last summer with the Restored Film Days and 
we are getting ready for the Cinema Kundura 
that is planned to be opened in October 2018. 
Last summer, we curated a programme that 
was inspired by the history of the factory and 
invited the audience to discover the restored 
classics of cinema. In our event in January 2018, 
inspired by the deserted corners of the factory 
we said there’s “No Way Out of Kundura!” and 
we screened three masterpieces under the title 
Nightmares Under Snow. Now, it’s time for an 
“Escape to Cinema”. This summer, we bring 
together the summer films of the masters and 
escape to cinema with the ones fed up with the 
heat or sorrows.

Aşkla, muhabbetle, güneşle, umutla, 
kalp kırıklıkları ve öfkeyle dolu geçen bir 
yaz… İçinden deniz geçen, bazen sıcaktan 
bunalan, bazen denizin kıyısında serinleyen 
filmler... Bazen hüzünlü bazen umut veren…  
Bir Yaz Gecesi Sineması’nda uzun zaman sonra 
ilk kez perdede izleme şansı bulacağımız 
şaheserler yeni bir hayata, yeni bir aşka, yeni 
arzulara yelken açan, bir arayışın peşinde, 
kendini bulmaya çalışan karakterlerin öykülerini 
takip ediyor. Komediden drama müzikalden 
gerilime farklı türlerde on bir filmin gösterileceği 
Bir Yaz Gecesi Sineması’nın, umutlu, heyecanlı 
ve aşk dolu bir yazın habercisi olması dileğiyle.

A summer with love, chitchat, sun, hope, heart 
breaks and anger… Films through which the sea 
is passing, films that are sometimes exhausted 
from heat, and other times cooling off by the 
seaside… Sometimes gloomy, other times 
hopeful… A Midsummer’s Night Cinema, gives 
us the chance to watch the masterpieces for the 
first time on the big screen after a long time, 
and let us follow the stories of the characters 
who turn the page to a new life, new love, new 
desires and who are in pursuit, trying to find 
themselves. We wish, A Midsummer’s Night 
Cinema is the herald of a summer full of hope, 
excitement and love with the eleven films from 
different genres from comedy to drama from 
musical to thriller.

KAPI AÇILIŞ 19:00 
Doors Open
FİLM GÖSTERİMİ 21:00
Screenings

29 Haziran Cuma
June 29th, Friday

03 Temmuz Salı
July 3rd, Tuesday

01 Temmuz Pazar
July 1st, Sunday

05 Temmuz Perşembe
July 5th, Thursday

30 Haziran Cumartesi*
June 30th, Saturday

04 Temmuz Çarşamba
July 4th, Wednesday

02 Temmuz Pazartesi
July 2nd, Monday

06 Temmuz Cuma*
July 6th, Friday

HAL VE GİDİŞ SIFIR  
Zero for Conduct
GENÇLİK YILLARI  
American Graffiti

BİR KIR EĞLENCESİ  
A Day in the Country
GÜNAYDIN HÜZÜN  
Hello Sadness

ROCHEFORTLU KIZLAR  
The Young Girls of Rochefort

ARKA PENCERE  
Rear Window

GREASE

ŞARLO DENİZDE**  
By the Sea
BAY HULOT’NUN TATİLİ  
Mr. Hulot’s Holiday

MONIKA’YLA BİR YAZ  
Summer with Monika

JAWS

PROGRAM

23:00 - 00:00 Mousike Kolektif DJ Set
Gonca Varol’un canlı müziği eşliğinde  Live musical accompaniment by Gonca Varol

* 
**
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BAY HULOT’NUN TATİLİ 
Mr. Hulot’s Holiday

ROCHEFORTLU KIZLAR
The Young Girls of Rochefort

ŞARLO DENİZDE 
By the Sea

GENÇLİK YILLARI 
American Graffiti

BİR KIR EĞLENCESİ 
A Day in the Country

GÜNAYDIN HÜZÜN 
Hello Sadness

MONIKA’YLA BİR YAZ
Summer with Monika

GREASE 

HAL VE GİDİŞ SIFIR 
Zero for Conduct

ARKA PENCERE 
Rear Window

JAWS

Zéro de conduite: Jeunes diables au collège
Zero for Conduct

29 yaşında hayatını kaybeden, kısa 
süren yaşamına hazine değerinde 
dört film sığdıran Jean Vigo’nun 
Hal ve Gidiş Sıfır filmi, çığır açan 
bir eser olmasının ötesinde bir 
manifesto niteliğinde. Yatılı okul-
da maruz kaldıkları baskıya karşı 
isyan eden çocukları konu alan 
film, alaycı mizahı, şiirselliği, dine 
ve eğitim kurumuna karşı sözünü 
sakınmayan tavrı ve kışkırtıcı ham-
leleriyle sinema tarihindeki birçok 
klasiğe ilham vermiştir. Kendisi 
de küçük yaşta yetim kalan ve 
yatılı okullarda büyüyen Vigo’nun 
bu kişisel hikâyesi dâhiyane 
yönetmenliğiyle eşsiz bir filme 
dönüşüyor.

Jean Vigo, who died at the age of 
29, managed to squeeze four films 
worth a treasure in his short life. 
His film Zero for Conduct, which 
was banned the year it was shot, 
is like a manifesto beyond being a 
ground-breaking work. The film, 
which is about the children rising 
against the oppression they were 
subjected to in a boarding school, 
has been an inspiration to many 
classics in the history of cinema 
with its sarcastic humour and 
poetic narration, its blunt attitude 
towards religion and educational 
institutions as well as its provoc-
ative moves. This personal story 
of Vigo, who was left an orphan 
at a very young age and grew up 
in boarding schools, becomes an 
exceptional film through his genius 
as a director.

YÖNETMEN-SENARYO-
KURGU-YAPIMCI
DIRECTOR-SCREENPLAY-
EDITING-PRODUCER  
Jean Vigo

OYUNCULAR  CAST  
Jean Dasté, Robert le Flon, 
Louis Lefebvre

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Boris Kaufman

MÜZİK  MUSIC
Maurice Jaubert

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Gaumont

KAYNAK  SOURCE 
Fransız Kültür Merkezi
Institut Français Istanbul

Fransa France, 1933 44’ DCP Siyah & Beyaz B&W 
Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı French with Turkish & English sub.
Restore edilmiş dijital kopyasıyla gösterilecektir Screening will be made from the digitally restored copy.

HAL VE GİDİŞ SIFIR

29 Haziran Cuma  |  June 29th, Friday 4

FİLMLER
              FILMS

Turquie



GENÇLİK YILLARI

American Graffiti

Popüler kültürün en büyük 
efsanelerinden, tüm zamanların 
en sevilen müzikallerinden Grease 
40 yaşında! Rydell Lisesi’nin havalı 
asi çocuğu Danny Zuko ile şehir 
dışından gelen yeni öğrenci Sandy 
Olson arasındaki aşkı anlatan 
filmin hikâyesinden çok, başka 
meziyetleri önemli. Klişelere 
yaslanan, sıradan hikâyeyi kült 
bir filme dönüştüren şeyler 
saymakla bitmez. Rock’n Roll’un, 
parlak saçların, deri ceketlerin, 
havalı arabaların moda olduğu 
50’ler nostaljisiyle yaratılan 
rengarenk dünyası, kitsch estetiği, 
karakterleri, unutulmaz şarkıları 
ve dans sahneleriyle Grease, hâlâ 
ilk günkü gibi heyecanla izlenmeyi 
bekliyor.

One of the greatest legends of 
popular culture and an all time 
favourite musical, Grease, is 40 
years old! The film, telling the love 
story between the young rebel 
of Rydell High, Danny Zuko and 
a new student from out of town, 
Sandy Olson, is distinguished not 
with its story but other merits. 
Words are not enough to tell how 
an ordinary story leaning on clichés 
becomes a cult movie. With its 
colourful atmosphere created by 
the 50’s nostalgia when Rock’n 
Roll, greasy hair, leather jackets 
and cool cars were trendy as well 
as its kitsch aesthetics, characters, 
unforgettable songs and dance 
scenes, Grease still keeps it’s 
audience in an enthusiastic wait.

1960’lar. Sıcak bir yaz akşamı. 
Liseden mezun olan bir 
grup gencin yeni hayatlarına 
başlamadan önce birlikte 
geçirdikleri son gece. Arabalarıyla 
turlayıp, ilişkileri ve gelecekleri 
hakkında konuşan gençler 
arasındaki muhabbet eğlenceli 
olduğu kadar döneme de ışık 
tutuyor. Rock’n Roll ve otomobil 
yarışları başta olmak üzere 
dönemin ruhunu iliklerinize kadar 
hissettiren film başından son anına 
kadar rock hitleriyle mest ediyor. 
George Lucas’ın Star Wars serisi 
dışındaki iki filminden biri olan 
Gençlik Yılları atmosferi, enerjisi, 
mizahı ve karakterleriyle defalarca 
taklit edilen, sinema tarihinin özel 
yapımlarından biri.

1960s. A warm summer night. A 
bunch of high school graduates 
spending their last night together 
before starting their new lives. 
The conversations between these 
young people going around in 
their cars, talking about their 
relationships and their futures, 
shed light on an era as much as 
being entertaining. The film, makes 
you grasp the soul of the era to 
the bones, especially the Rock’n 
Roll music and auto races, and 
ravishes you with the rock hits all 
along the way. American Graffiti, 
is one of the two films of George 
Lucas apart from the Star Wars 
series and with its atmosphere, 
energy, humour and characters 
that has been copied many times, 
has a special place in the history of 
cinema.

YÖNETMEN  DIRECTOR
Randal Kleiser

SENARYO  SCREENPLAY 
Allan Carr, Bronte Woodard 
(Jim Jacobs ve Warren 
Casey’nin müzikalinden 
Adapted from Jim Jacobs and 
Warren Casey’s musical)

OYUNCULAR  CAST  
John Travolta, Olivia Newton-
John, Stockard Channing, Jeff 
Conaway

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Bill Butler

KURGU  EDITING 
John F. Burnett

MÜZİK  MUSIC
John Farrar, Barry Gibb

YAPIMCILAR  PRODUCERS 
Allan Carr, Robert Stigwood

YAPIM  
PRODUCTION COMPANY 
Paramount

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Park Circus

YÖNETMEN  DIRECTOR
George Lucas

SENARYO  SCREENPLAY 
Willard Huyck, Gloria Katz, 
George Lucas

OYUNCULAR  CAST  
Richard Dreyfuss, 
Ron Howard, Paul Le Mat, 
Charles Martin Smith

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Jan D’Alquen, Ron Eveslage

KURGU  EDITING 
Verna Fields, Marcia Lucas

YAPIMCI  PRODUCER 
Francis Ford Coppola

YAPIM  
PRODUCTION COMPANY 
Universal

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Park Circus

ABD USA 1978 110’ DCP Renkli Colour
İngilizce; Türkçe altyazılı English with Turkish sub.
Restore edilmiş dijital kopyasıyla gösterilecektir Screening will be made from the digitally restored copy.

ABD USA 1973 110’ DCP Renkli Colour
İngilizce; Türkçe altyazılı English with Turkish sub.

GREASE

30 Haziran Cumartesi  |  June 30th, Saturday29 Haziran Cuma  |  June 29th, Friday 65



Ingmar Bergman’ın 
filmografisindeki ilk başyapıt 
olarak görülen Monika’yla Bir Yaz, 
işçi sınıfı bir ailenin çocuğu olan 
17 yaşındaki Monika’nın ilk gençlik 
aşkı Harry ile birlikte geçirdikleri 
yazı ve ardından yeni bir hayata 
adım atmalarıyla değişen 
ilişkilerini ve hayatlarını anlatıyor. 
Gösterime girdiği yıl birçok ülkede 
tartışma yaratan Monika’yla Bir 
Yaz, yalın anlatımı, sarsıcı görsel 
dili, seyirciyle kurduğu ilişki 
ve imgeleri kullanma biçimiyle 
Bergman’ın kariyerindeki en özel 
filmlerden biri. Monika rolündeki 
Harriet Andersson’ın hafızalara 
kazınan performansının da bunda 
etkisi büyük.

Summer With Monika, which is 
considered as the first masterpiece 
in the filmography of Ingmar 
Bergman, tells the story of Monika, 
a 17 year old girl from a working 
class family, and the summer 
she spends with her first love 
Harry, following their lives and 
relationship altering as they step 
into a new life. Summer With 
Monika, raising discussions in 
various countries on the year it was 
released, is one of the most special 
films in Bergman’s career with 
its simple narration, astounding 
imagery, connection with the 
audience and its way of adopting 
images.

Rochefortlu Kızlar, Rochefort’da 
yaşayan iki kız kardeş Delphine 
ve Solange’un kendilerini ve 
aşkı arayış hikâyesini anlatıyor. 
Demy’nin Rochefortlu Kızlar’dan 
üç yıl önce çektiği Cherbourg 
Şemsiyeleri / Les parapluies de 
Cherbourg (1964) müzikalindeki 
hüznün ve melankolinin yerini 
burada bitmek bilmeyen bir yaşam 
enerjisi alıyor. Efsane müzisyen 
Michel Legrand’a Oscar adaylığı 
getiren yapım, tatlı tesadüflerle 
örülmüş hikâyesi ve büyüleyici 
görselliğiyle vaat ettiğini fazlasıyla 
veren; renklerin, kostümlerin, 
müziklerin, koreografinin heyecan, 
coşku ve sevince dönüştüğü 
en güzel “kendini iyi hisset” 
filmlerinden biri.

The Young Girls of Rochefort, tells 
the story of two sisters living in 
Rochefort, Delphine and Solange, 
and their search for love and who 
they are. Instead of the sorrow 
and melancholy in the musical 
The Umbrellas of Cherbourg 
Les parapluies de Cherbourg 
(1964), which Demy shot three 
years before The Young Girls 
of Rochefort, an unlimited life 
energy sets the tone of this film. 
The film, that brought an Oscar 
nomination to the legendary 
musician Michel Legrand, with 
its story built through happy 
coincidences and a mesmerizing 
imagery, satisfies the expectations 
beyond measure. One of the best 
“feel good” movies of all time 
with the colours, costumes, music 
and choreography turning into 
excitement, vigour and joy.

YÖNETMEN  DIRECTOR
Ingmar Bergman

SENARYO  SCREENPLAY 
Ingmar Bergman 
(Per Anders Fogelström’ün 
romanından  Adapted from 
Per Anders Fogelström’s novel) 

OYUNCULAR  CAST  
Harriet Andersson, Lars 
Ekborg, Dagmar Ebbesen

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Gunnar Fischer

KURGU  EDITING 
Tage Holmberg, Gösta Lewin

MÜZİK  MUSIC
Eskil Eckert-Lundin, Erik 
Nordgren, Walle Söderlund

YAPIMCI  PRODUCER 
Allan Ekelund

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
İsveç Film Enstitüsü 
Swedish Film Institute

KAYNAK  SOURCE
İsveç Başkonsolosluğu 
İstanbul
Consulate General of Sweden 
in Istanbul

YÖNETMEN  DIRECTOR
Jacques Demy, Agnès Varda

SENARYO  SCREENPLAY 
Jacques Demy

OYUNCULAR  CAST  
Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac, George Chakiris, 
Jacques Perrin, Michel Piccoli

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Ghislain Cloquet

KURGU  EDITING 
Jean Hamon

MÜZİK  MUSIC
Michel Legrand

YAPIMCI  PRODUCER 
Gilbert de Goldschmidt

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Cine-Tamaris

İsveç Sweden 1953 96’ DCP Siyah & Beyaz B&W
İsveçce; Türkçe ve İngilizce altyazılı Swedish; Turkish & English sub.

Fransa France 1967 120’ DCP Renkli Colour
Fransızca, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı French, English with Turkish & English sub.
Restore edilmiş dijital kopyasıyla gösterilecektir Screening will be made from the digitally restored copy.

MONIKA’YLA BİR YAZROCHEFORTLU KIZLAR

Sommaren med Monika
Summer with Monika

Les Demoiselles de Rochefort
The Young Girls of Rochefort

02 Temmuz Pazartesi  |  July 2nd, Monday01 Temmuz Pazar  |  July 1st, Sunday 87



GÜNAYDIN HÜZÜN

Hollywood’un altın çağı 
yönetmenlerinden Otto 
Preminger’in Françoise Sagan’ın 
klasik romanından uyarladığı 
Günaydın Hüzün, yaz tatilini 
babasıyla Fransız Riviera’sında 
geçiren Cecile’in hikâyesini 
anlatıyor. Bir gün evlerine misafir 
olarak gelen Anne Larson ile 
babasının arasındaki ilişkiyi 
kıskanan Cecile’in bu ilişkiyi 
bozmak için yaptıklarını konu alan 
film, yönetmenin filmografisindeki 
en farklı filmlerden biri. 
Preminger’in hem görsel dünyasını 
hem de hikâyeyi karşıtlıklar 
üzerine kurduğu, bir kısmını renkli 
bir kısmını siyah-beyaz çektiği, 
yazın tüm sıcaklığını ve rehavetini 
trajediye dönüştürdüğü güçlü bir 
uyarlama.

Adapted from Françoise Sagan’s 
classical novel by Otto Preminger, 
one of the directors of Hollywood’s 
golden age, Hello Sadness tells the 
story of Cecile, who spends the 
summer vacation with his wealthy 
father on the French Riviera. The 
film, about Cecile being jealous of 
the relationship between her father 
and Anne Larson, who comes as 
a guest to their house, and her 
endeavours to break them up, is 
one of the most distinct films in 
director’s filmography. A powerful 
adaptation where Preminger 
creates a visual and narrative world 
through contrasts, shoots parts 
of it in black & white and parts of 
it in colour, transforms the heat 
and sluggishness of summer into 
tragedy.

Jean Renoir’ın tamamlanamayan 
filmi Bir Kır Eğlencesi, Parisli bir 
ailenin kır gezisini konu alıyor 
ve iki taşralı maceraperestin bu 
ailenin üyelerinden Henriette 
ve annesi Juliette ile yaptıkları 
kaçamak etrafında gelişiyor. 
Renoir’ın kamerası nehir kıyısında 
vakit geçiren, ağaç kenarına 
oturup dertleşen, sandallarla 
gezen, salıncakta sallanan, aşık 
olan insanları izlenimci bir bakışla 
kaydediyor. Babası Auguste Renoir 
ve diğer empresyonist ressamların 
etkisinin yoğun bir şekilde 
hissedildiği Bir Kır Eğlencesi’nde 
Renoir, doğayı etkileyici bir şekilde 
kullandığı gibi, tutkuyu, neşeyi, 
hüznü ve kasveti ustalıkla işliyor.

Jean Renoir’s unfinished film,  
A Day in the Country, is about the 
country trip of a Parisian family 
and revolves around Henriette, 
one of the family members, and 
her mother Juliette and the affair 
between them and two provincial 
adventurers. Renoir’s camera, in an 
impressionist approach, records 
the people spending time by the 
stream, having a heart-to-heart 
by the side of a tree, rowing in 
boats, riding on a swing, falling in 
love. A Day in the Country, is a film 
where you can feel the influence 
of his father Auguste Renoir and 
the other impressionist painters 
and where Renoir uses nature as a 
remarkable element together with 
masterfully cultivating passion, joy, 
sadness and gloom.

YÖNETMEN  DIRECTOR
Otto Preminger

SENARYO  SCREENPLAY 
Arthur Laurents  
(Françoise Sagan’ın aynı adlı 
romanından  Adapted from 
Françoise Sagan’s novel by the 
same title)

OYUNCULAR  CAST  
Deborah Kerr, David Niven, 
Jean Seberg, Mylène 
Demongeot, Geoffrey Horne

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Georges Périnal

KURGU  EDITING 
Helga Cranston

MÜZİK  MUSIC
Georges Auric

YAPIMCI  PRODUCER 
Otto Preminger

YAPIM  
PRODUCTION COMPANY 
Sony

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Park Circus

YÖNETMEN  DIRECTOR
Jean Renoir

SENARYO  SCREENPLAY 
Jean Renoir 
(Guy de Maupassant kısa 
hikâyesinden  Adapted from 
Guy de Maupassant’s short 
story)

OYUNCULAR  CAST  
Sylvia Bataille, Jane Marken, 
Georges D’Arnoux, Jacques 
B. Brunius

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Claude Renoir

KURGU  EDITING 
Marinette Cadix, Marguerite 
Renoir

MÜZİK  MUSIC
Joseph Kosma

YAPIMCI  PRODUCER 
Pierre Braunberger

YAPIM  
PRODUCTION COMPANY 
Les Films du Panthéon

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Films du Jeudi 

ABD İngiltere USA UK 1958 94’ DCP Renkli ve Siyah & Beyaz Colour and B&W
İngilizce; Türkçe altyazılı English with Turkish sub.

Fransa France 1936 40’ DCP Siyah & Beyaz B&W
Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı French with Turkish & English sub.
Restore edilmiş dijital kopyasıyla gösterilecektir Screening will be made from the digitally restored copy.

Bonjour Tristesse
Hello Sadness

03 Temmuz Salı  |  July 3rd, Tuesday

BİR KIR EĞLENCESİ

03 Temmuz Salı  |  July 3rd, Tuesday

Partie de campagne
A Day in the Country
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BAY HULOT’NUN TATİLİ

Sinema tarihinin en özgün ve 
yenilikçi isimlerinden güldürü 
ustası Jacques Tati’nin her 
karesinden zeka fışkıran filmi 
Bay Hulot’nun Tatili, kıyıya vuran 
dalgalarla açılır ve son ana kadar 
vaat ettiği eğlenceyi yerine getirir. 
Fransız burjuvazisinin yazları tatil 
yaptığı sayfiye yerinde geçen 
filmin özenle tasarlanmış bütün 
mizansenleri ve şakaları Tati’nin 
gözlem yeteneğinin ürünü. 
Bay Hulot’nun Tatili, gündelik 
olaylardan, anlık durumlardan, 
davranış kalıplarından ve küçük 
ayrıntılardan keskin bir mizah 
üretmeyi başaran Tati’nin taklit 
edilemez sinemasının en eğlenceli 
parçası.

One of the most authentic and 
innovative personas of the history 
of cinema, Jacques Tati, the master 
of comedy, promises a good laugh 
and keeps it in his film Mr. Hulot’s 
Holiday with scenes of gushing 
wit. The story takes place at a 
summer resort where the French 
bourgeoisie spend their summer 
and portrays Tati’s observation 
skills with its meticulously 
designed mise-en-scenes and 
jokes. Mr. Hulot’s Holiday is the 
most entertaining example of 
Tati’s unique cinema where a 
sharp humour is created through 
everyday incidences, momentary 
situations, behavioural patterns 
and small details. 

Charles Chaplin’in sinemaya 
başladığı dönemde çektiği kısa 
filmlerden Şarlo Denizde, slapstick 
komedi öğeleriyle dolu, eğlenceli 
bir seyirlik. Yanlış anlaşılmalar, 
küçük kazalar, ikili, üçlü kavgalar 
ve arka arkaya gelen aksiliklerle 
örülü filmde Şarlovari romantik 
anlar da yok değil. Küçük 
Serseri bu filmde iki farklı çiftin 
ilişkisine dahil oluyor ve ortalığı 
dağıtarak adeta kaos yaratıyor. 
Basit görünen sahnelerle istediği 
etkiyi yaratabilen Chaplin’in 
zamanlama konusundaki dehasını 
gösterdiği, Küçük Serseri’yi inşa 
etme sürecinin parçası olan kısa 
filmlerinden biri Şarlo Denizde.

One of the short films Charles 
Chaplin shot at the beginning 
of his career, By The Sea, is 
an entertaining film full of 
slapstick comedy elements. 
Misunderstandings, little 
accidents, quarrels and a series 
of misfortunes doesn’t mean 
that there are no Chaplinesque 
moments of romance. The Little 
Tramp meddles with two different 
couples in this film and messes 
everything up creating a chaos.  
By The Sea, is one of the short 
films that are part of Chaplin’s 
creative process towards The 
Tramp and portrays Chaplin’s 
genius in timing and creating the 
exact effect with simple looking 
scenes.

YÖNETMEN  DIRECTOR
Jacques Tati

SENARYO  SCREENPLAY 
Henri Marquet, Jacques Tati

OYUNCULAR  CAST  
Jacques Tati, Nathalie 
Pascaud, Micheline Rolla

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Jacques Mercanton, Jean 
Mousselle

KURGU  EDITING 
Suzanne Baron, Charles 
Bretoneiche, Jacques Grassi

MÜZİK  MUSIC
Alain Romans

YAPIMCILAR  PRODUCERS 
Fred Orain, Jacques Tati

YAPIM  
PRODUCTION COMPANY 
Fred Orain/Cady Films

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Tativille
Les Films de Mon Oncle
Specta Films C.E.P.E.C.

YÖNETMEN  DIRECTOR
Charles Chaplin

SENARYO  SCREENPLAY 
Charles Chaplin

OYUNCULAR  CAST  
Charles Chaplin, Billy 
Armstrong, Bud Jamison

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Harry Ensign

KURGU  EDITING 
Bret Hampton

MÜZİK  MUSIC
Eric James

YAPIMCI  PRODUCER 
Jess Robbins

YAPIM  
PRODUCTION COMPANY 
Les Films du Panthéon

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Lobster Films

Fransa France 1953 114’ DCP Siyah & Beyaz B&W
Fransızca, İngilizce, Almanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı French, English, German with Turkish and English sub.
Restore edilmiş dijital kopyasıyla gösterilecektir Screening will be made from the digitally restored copy.

ABD USA 1915 20’ DCP Siyah & Beyaz B&W
Sessiz Silent (Gonca Varol’un canlı müziği eşliğinde Live musical accompaniment by Gonca Varol) 
Restore edilmiş dijital kopyasıyla gösterilecektir Screening will be made from the digitally restored copy.

04 Temmuz Çarşamba  |  July 4th, Wednesday04 Temmuz Çarşamba  |  July 4th, Wednesday

ŞARLO DENİZDE

By the Sea
Les vacances de Monsieur Hulot
Mr. Hulot’s Holiday
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ARKA PENCERE

Steven Spielberg’ün ilk hiti olan 
ve bir neslin denizden korkmasına 
sebep olan korku-macera klasiği 
Jaws, bir adaya dehşet saçan 
dev köpek balığını konu alıyor. 
Spielberg’ün “dışarıdan gelen 
tehlike” temasını ustalıkla 
işlediği film seyirciyi koltuğuna 
mıhlayan sahnelerle dolu. Köpek 
balığının azar azar göründüğü, 
gerilim dozunun her dakika daha 
da arttığı filmde, Spielberg’ün 
dâhiyane buluşları kadar John 
Williams’ın müzikleri de bir o 
kadar etkili. Spielberg’ün vizyoner 
sinemacılığının bütün emarelerinin 
görülebileceği film hala 
aşılamamış bir çıta olarak sinema 
tarihindeki yerini koruyor.

Steven Spielberg’s first hit and 
the reason why a generation 
is scared of the sea, Jaws, is a 
horror-action thriller about a giant 
shark that spreads terror to an 
island. The film, where Spielberg 
masterfully deals with the “danger 
from outside” theme, has full of 
scenes that glue the audience to 
their seats. In the film, in which 
the shark appears gradually 
and the tension increases every 
minute, John Williams’s music is 
as influential as Spielberg’s genius 
discoveries. The film where all 
the indications of Spielberg’s 
visionary filmmaking can be seen, 
still remains a milestone in the 
cinema history which has not been 
outgone yet.  

Bacağı kırıldığı için dairesinden 
dışarı adım atamayan foto 
muhabiri L.B. Jeffris, tüm zamanını 
komşularını seyrederek geçirir. Bir 
gün komşularından birinin karısını 
öldürdüğünden şüphelenen 
Jeffris, bu gizemi çözmeye çalışır. 
Alfred Hitchcock röntgencilik ve 
saplantı üzerine kurulu kusursuz 
senaryodan bir şaheser ortaya 
çıkarırken salt gerilim unsurlarını 
kullanmıyor. Karşı apartman, 
bahçedeki hareketlilik ve 
gözetlenen komşuların yaşamları, 
Jeffris’in saplantılarını ve arzularını 
göstermeye yarıyor. Arka Pencere, 
kapalı mekanda geçmesine 
rağmen ritmini hiç kaybetmeyen, 
her dakikası ders niteliğinde 
gerçek bir klasik.

L.B. Jeffris, a photo journalist, who 
can’t leave his apartment due to his 
broken leg, spends his whole time 
watching the neighbours. One 
day, he suspects that one of his 
neighbours killed his wife and he 
tries to solve this mystery. Alfred 
Hitchcock, creates a masterpiece 
from a perfect screenplay based 
on voyeurism and obsession with 
using not only the mere thriller 
elements but also unravelling 
Jeffris’s inner world, obsessions 
and desires through the lives of the 
neighbours observed and the life 
going on in the apartment block 
and yard. Despite taking place in 
an interior location, Rear Window, 
never loses its rhythm and is a true 
classic, every minute of which is 
like a lesson.

YÖNETMEN  DIRECTOR
Steven Spielberg

SENARYO  SCREENPLAY 
Peter Benchley, Carl Gottlieb 
(Peter Benchley’in aynı adlı 
romanından Adapted from 
Peter Benchley’s novel by the 
same title)

OYUNCULAR  CAST 
Roy Scheider, Robert Shaw, 
Richard Dreyfuss

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Bill Butler

KURGU  EDITING 
Verna Fields

MÜZİK  MUSIC
John Williams

YAPIMCILAR  PRODUCERS 
David Brown, Richard D. 
Zanuck

YAPIM  
PRODUCTION COMPANY 
Universal

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Park Circus

YÖNETMEN  DIRECTOR
Alfred Hitchcock

SENARYO  SCREENPLAY 
John Michael Hayes 
(Cornell Woolrich’in 
hikâyesinden Adapted from 
Cornell Woolrich’s story) 

OYUNCULAR  CAST  
James Stewart, Grace Kelly, 
Wendell Corey, Thelma Ritter

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
Robert Burks

KURGU  EDITING 
George Tomasini

MÜZİK  MUSIC
Franz Waxman

YAPIMCI  PRODUCER 
Alfred Hitchcock

YAPIM  
PRODUCTION COMPANY 
Universal

DAĞITIM  DISTRIBUTION 
Park Circus 

ABD USA 1975 124’ DCP Renkli Colour
İngilizce; Türkçe altyazılı English with Turkish sub

ABD USA 1954 112’ DCP Renkli Colour
İngilizce; Türkçe altyazılı English with Turkish sub.

Rear Window

05 Temmuz Perşembe  |  July 5th, Thursday 06 Temmuz Cuma  |  July 6th, Friday

JAWS
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GENEL 
BİLGİLER

NASIL  
GELİNİR?

BİLET 
BİLGİLERİ

GENERAL 
INFORMATION

HOW TO  
GET THERE?

TICKET 
INFORMATION

Gösterim:
Gösterimler sırasında ara verilmeyecektir. Tüm filmler 
orijinal dilinde Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Oturma Düzeni:
Koltuklarımız numaralı değildir. 

Yeme - İçme:
Gösterimin gerçekleşeceği mekânda yer alan yiyecek 
ve içecek hizmetlerimizden faydalanabilir ya da 
Beykoz Kundura’nın restoranı Demirane’yi tercih 
edebilirsiniz. 

Mekân Kullanımı:
Etkinlik biletinin Beykoz Kundura içerisinde bulunan 
çekim platolarına giriş izni vermediğini önemle 
hatırlatır, etkinlik alanının dışına çıkmamanızı rica 
ederiz.

Program Değişikliği:
Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın! 
Elimizde olmayan nedenlerden ötürü program 
değişikliği olursa web sitesi ve sosyal medya 
hesaplarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Screenings:
There is no intermission during the screenings. All the 
films will be screened in the original language with 
Turkish subtitles. 

Seating:
There are no seat numbers. 

Food & Beverage:
You may enjoy the food and beverage services at the 
screening venue or you may prefer Beykoz Kundura’s 
restaurant, Demirane. 

Location:
We would like to remind that the ticket only allows 
the guests to use the designated area. Entrance to 
the film sets in Beykoz Kundura is not permitted. We 
kindly ask you to remain in the event venue.

Programme Change:
Don’t forget to follow us on social media! If there is a 
change in the scheduled programme due to reasons 
beyond our control, you can get information from our 
website and social media accounts.

Etkinlik için özel ayarlanan Beşiktaş - Beykoz Kundura 
arası tekne hizmetimizden etkinlik boyunca her gün 
faydalanabilirsiniz. 

Gidiş: BEŞİKTAŞ - BEYKOZ KUNDURA 
Kalkış Saati: 
Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma  19:00 
Cumartesi - Pazar  18:00 
Kalkış Noktası: Bahçeşehir Üniversitesi önündeki rıhtım 
Dönüş: Beykoz Kundura - Beşiktaş - Kadıköy* 
Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe  23:00 
Cuma - Cumartesi - Pazar  00:00
*Beykoz Kundura İskelesi’nden kalkacak tekne önce Beşiktaş’a 
uğrayacak, ardından Kadıköy’e gidecektir. 
Ücret (Gidiş-Dönüş): 10 TL

BEYKOZ KUNDURA - ÜSKÜDAR arası servis 
hizmetimizden etkinlik boyunca Cuma, Cumartesi ve 
Pazar akşamları etkinlik bitişinde yararlanabilirsiniz.
29 Haziran Cuma - 30 Haziran Cumartesi - 1 Temmuz Pazar 

Dönüş (Tek Yön): Beykoz Kundura - Üsküdar 
Kalkış Saati: 00:00 
Kalkış Yeri: Beykoz Kundura
Varış Yeri: Üsküdar
Ücret: 5 TL

Kara Yolu
Kendi aracınızla mekâna gelebilirsiniz. Otopark 

ücretsizdir.
Beykoz Kundura’ya otobüs ile ulaşabilirsiniz. 

Kundura Fabrikası durağından geçen otobüs hatları 
şunlar: 15T Tokatköy - Üsküdar, 15 Beykoz - Üsküdar, 15F Beykoz 
- Kadıköy, 15BK Beykoz - Kadıköy, 121 A Beykoz - Mecidiyeköy

Kadıköy ve Üsküdar’dan düzenli kalkan Beykoz 
dolmuşları ile Kundura Fabrikası durağına gelebilir, 
oradan yürüyerek Beykoz Kundura’ya ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu
Boğaz Hattı: Eminönü, Beşiktaş, Üsküdar gibi 
noktalardan kalkan ve Beykoz’a ulaşan Boğaz 
Hattı’nı kullanabilirsiniz. Pazar günleri sefer 
bulunmamaktadır.
Yeniköy Motorları: Yeniköy’den her 20 dakikada 
bir kalkan motorlara binip Beykoz İskelesi’nde 
inebilirsiniz. İskele, Kundura’ya yaklaşık on beş 
dakika yürüyüş mesafesindedir. 
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı: Gün boyu 
düzenli sefer yapılmaktadır. Son sefer saati 21.30.
Deniz Taksi: Beykoz Kundura’nın özel iskelesi 
bulunmaktadır. Deniz taksi ile mekâna ulaşabilirsiniz. 

You can use our boat service, provided especially for 
the event, from Beşiktaş to Beykoz Kundura, everyday 
throughout the event.

Departure: BEŞİKTAŞ - BEYKOZ KUNDURA 
Departure time:
Monday - Tuesday - Wednesday - Thursday - Friday 19:00 
Saturday - Sunday 18:00 
Departure Point: The pier in front of Bahçeşehir 
University 
Return: Beykoz Kundura - Beşiktaş - Kadıköy* 
Monday - Tuesday - Wednesday - Thursday 23:00 
Friday - Saturday - Sunday 00:00
* The boat leaving from Beykoz Kundura Pier first stops at 
Beşiktaş and then leaves for Kadıköy. 
Price (Round-trip): 10 TL

You can use our shuttle service, from BEYKOZ KUNDURA 
TO ÜSKÜDAR, throughout the event on Friday, 
Saturday and Sunday, at the end of the event.
June 29th , Friday – June 30th, Saturday - July 1st , Sunday

Return (One Way): Beykoz Kundura - Üsküdar 
Departure time: 00:00 
Departure Point: Beykoz Kundura
Arrival Point: Üsküdar
Price: 5 TL

By road 
You can drive to Beykoz Kundura. Parking is 

available for free. 
You can take the public bus to Beykoz Kundura. The 

bus lines passing by the “Kundura Fabrikası” stop are: 
15T Tokatköy - Üsküdar, 15 Beykoz - Üsküdar, 15F Beykoz - Kadıköy, 
15BK Beykoz - Kadıköy, 121 A Beykoz - Mecidiyeköy

You can take the Beykoz jitney leaving from Kadıköy 
and Üsküdar, get off at the “Kundura Fabrikası” stop 
and walk from there to reach Beykoz Kundura. 

By the sea 
The Bosphorus Line: You can hop on the Boshporus 
Line, leaving from Eminönü, Beşiktaş, and Üsküdar for 
Beykoz. This service is unavailable on Sundays.
Yeniköy Boats: You can use the boats leaving from 
Yeniköy, every 20 minutes for Beykoz pier. The pier is 
about 15 minutes walking distance to Beykoz Kundura.
İstinye-Çubuklu Ferry Line: Regular trips all day long. 
Last departure at 21.30.
Water Taxi: Beykoz Kundura has its private pier. You 
may reach the venue by a water taxi.

Biletler Mobilet’in web sitesinden ve Mobilet akıllı 
telefon uygulamasından satın alınabilir. Etkinlik günü 
dahil bilet satışı online olarak devam edecektir ancak 
kapıda bilet satışımız olmadığını önemle hatırlatırız.

Tek film bileti fiyatları 
Tam: 30 TL, Öğrenci: 25 TL

Üç film ve üzeri %20 indirimlidir.

Öğrenci bileti alanların etkinlik girişinde öğrenci 
kimliklerini göstermesi gereklidir.

Bilet alırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız 
Mobilet Müşteri Hizmetleri’ne 0 850 502 36 26 nolu 
telefondan ulaşabilirsiniz.

Tickets are available at Mobilet website and Mobilet 
app. The online ticket sales will continue including the 
day of the event but please be aware that there is no 
ticket sales at the venue entrance.

Ticket price for one film 
Regular: 30 TL, Student: 25 TL

20% off on buying three or more films.

The ones holding a student ticket are required to 
show their student identification card at the venue 
entrance. 

If you come across any problems regarding ticket 
sales you can reach Mobilet Customer Services from 
this phone number: 0 850 502 36 26.
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EKİP
        CREW

DİREKTÖR  DIRECTOR
S. Buse Yıldırım

PROGRAM DANIŞMANI  PROGRAM ADVISOR
Hasan Cömert

KOORDİNATÖR  COORDINATOR
Nil Perçinler

OPERASYON KOORDİNATÖRÜ  OPERATION COORDINATOR
Burcu Özkaçar

SAHA ASISTANI  FIELD ASSISTANT
Büke Akşehirli

KURUMSAL İLETİŞİM  CORPORATE COMMUNICATION
Hande Yavuz

KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANI  CORPORATE COMMUNICATION ADVISOR
Nihan Katipoğlu

TEKNİK PRODÜKSİYON  TECHNICAL PRODUCTION
Cansu Gün, Güngör Gün (Snotra)

TEKNİK ASİSTANLAR  TECHNICAL ASSISTANTS
Ediz Öztosun, Oğuz Öztosun

ALTYAZI ÇEVİRİ SİSTEMİ  SUBTITLE TRANSLATOR SYSTEM
Aslı Ertürk

EDİTÖR  EDITOR
Ali Deniz Şensöz

FİLM METİNLERİ  FILM TEXTS
Hasan Cömert

ÇEVİRİ  TRANSLATOR
Aslı Ertürk

GRAFİK TASARIM  GRAPHIC DESIGN
Erdem Yılmaz

TANITIM FİLMİ  PROMOTIONAL TEASER
Canberk Ulusan

MATBAA  PRINTING & BINDING
Üçgen Matbaacılık
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