Yeni Film Fonu ortaklığıyla / A partnership of !f and the New Film Fund

YENİ !f2 NEDİR?
Türkiye çapındaki birliktelik ağımız yepyeni bir boyut kazanıyor!
Sinematek ruhu 21. yüzyıla yeni bir şekilde uyarlanıyor: her ay merak edilen güncel ve alternatif filmler
33 şehir, 50 noktada aynı anda izlenecek, konuşulacak, tartışılacak!
Dokuz yıldır Türkiye ve komşu bölgeye dijital yayınla festival filmlerini taşıyan !f Istanbul,
Yeni Film Fonu ortaklığıyla projeyi genişletiyor.
Yeni !f2 yılın 8 ayına yayılan bir seri olarak karşımızda. Her ay iki filmlik bir seçki tüm Yeni !f2 salonlarında
aynı anda gösterilecek. Film gösteriminin ardından yönetmenlerin katılımıyla yürütülen sohbet
Türkiye, Kuzey Kıbrıs, İran ve Filistin’de bulunan Yeni !f2 salonlarında canlı yayınlanacak.

B A Ş L I YO R U Z !
Kadınlar Var! Hayat Var!
TARİH: 24/25 Şubat 2018

Yeni !f2 açılışına özel olarak beş filmlik bir seçkiyle başlıyor. Bu seçkinin odağında kadın hikayeleri var. İran’da geçen hikayesiyle
Sadaf Foroughi’nin beğenilen filmi AVA, genç kadınlığın sınır tanımayan enerjisiyle parlıyor. Dans Eden Kızlar kız arkadaşlığın sınırlarını
araştırmaya devam ediyor. Brett Morgan, filminde ünlü şempanze hakları savuncusu Jane Goodall’ın maceralı hayatını anlatıyor.
Ödüllü kısa animasyon Kötü Kız ise kız çocuklarının hassas ama kırılmaz ruhunu karşımıza seriyor. Önde gelen Türkiyeli belgesel yapımcısı
Necla Demirci’nin filmi Yüzleşme ise kadın konusundaki odağımızı tamamlıyor.

FİLMLER

AVA
SADAF FOROUGHI
Tahran’dan bir kız çocuğunun
büyüme hikayesi.

DANS EDEN KIZLAR
ZEYNEP KÖPRÜLÜ
Yaz sonunu anlatan bu filmde
arkadaşlık uzun mesafeleri katediyor.

KÖTÜ KIZ
AYÇE KARTAL
Korkunç bir suçu çocukluğun olağanüstü
dünyasıyla anlatan bir animasyon.

JANE
BRETT MORGAN
Yönetmen, bir kadın ve erkeğin aşk hikayesini
anlatmak isterken bir kadının işiyle aşkını anlatınca.

YÜZLEŞME
NEJLA DEMİRCİ
Yalnızlaştırıcı bir hastalık
kadınları bir araya getiriyor.

PROGRAM & TARTIŞMA
Yönetmenler Nejla Demirci ve Zeynep Köprülü’nün yanı sıra Ava’nın başrol oyuncuları
aynı anda tüm Yeni !f2 mekanlarında canlı yayınlanacak soru cevap için film sonrasında bize katılacaklar.

