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Kasımda Ba!ka Sinema’da

Kasım ayında Başka Sinemaʼda sinemaseverleri hangi filmler bekliyor? Yine zengin bir alternatif
sinema olanağı sunuyor Başka Sinema bizlere. İşte kasım ayı programında yer alan filmler:

http://www.paralelsinema.com/
http://www.twitter.com/paralelsinema
https://www.facebook.com/paralelsinema
https://plus.google.com/u/0/b/111016148667599095382/111016148667599095382/about
http://www.paralelsinema.com/
http://www.paralelsinema.com/category/yazis/
http://www.paralelsinema.com/category/listeler/
http://www.paralelsinema.com/category/haberler/
http://www.paralelsinema.com/category/vizyon/
http://www.paralelsinema.com/category/festivaller/
http://www.paralelsinema.com/category/oscar-2/
http://www.paralelsinema.com/category/kisa_filmler/
http://www.paralelsinema.com/category/dizi/
http://www.paralelsinema.com/category/haftalik/
http://www.paralelsinema.com/wp-content/uploads/2014/10/ba%C5%9Fka-sinema.jpg
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Deniz Seviyesi

7 Kasım

Damla, senelerdir New Yorkʼta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Onu seven Amerikalı kocası ve
karnındaki 6 aylık bebeğine rağmen Damla mutsuzdur, aklı hala geçmiştedir ve anne olmaya
hazır değildir. Çocukluğunu geçirdiği yazlık evi kuzeninin satacağını öğrenince, Damla kocasıyla
beraber Ayvalıkʼa gider. Damlaʼnın kendisi ve geçmişi ile barışabilmesi için, yıllar önce orada
bıraktığı Burakʼa ondan senelerce sakladığı sırrını anlatması gerekir.

2014 Adana Altın Koza Film Festivali
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu (Damla Sönmez)
En İyi Erkek Oyuncu (Ahmet Rıfat Şungar)
En İyi Görüntü
En İyi Kurgu
En İyi Müzik

Yönetmen: Esra Saydam, Nisan Dağ

Oyuncular: Damla Sönmez, Ahmet Rıfat Şungar, Jacob Fishel
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Klama Dayîka Min / Annemin Şarkısı

14 Kasım

Ali, annesi Nigarʼla beraber Tarlabaşıʼnda yaşamaktadır. Doğuʼda köylerinin boşaltılması üzerine
göç ettikleri mahallede hayatları tekrar kesintiye uğramıştır. Şehirden uzak yüksek beton
binaların arasına taşınmalarıyla beraber sorunlar başlar. Komşularının köye geri döndüğüne
inanan Nigar, sabahları köyüne geri dönmek üzere evdeki eşyaları toparlar. Bazı günlerse,
kendini İstanbul sokaklarına atar. Genç öğretmen Ali, gittikçe hastalanan annesini mutlu etmek
için farklı yöntemlere başvurur: hediyeler alır, gittiği her yere onu da motoruyla götürür,
rüyalarına giren şarkının peşine düşer. Aynı zamanda, Ali kız arkadaşı Zeynepʼin hamile
olduğunu öğrenir; fakat kendini baba olmaya hazır hissetmemektedir. Ali iki kadının arasında
çaresiz kalmıştır.

Yönetmen: Erol Mintaş

Oyuncular: Feyyaz Duman , Zübeyde Ronahi, Nesrin Cavadzade
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Kumun Tadı

21 Kasım 2014

Melisa Önelʼin ilk uzun metrajı Kumun Tadı, dünya prömiyerini 64. Berlin Film Festivaliʼnde
Forum bölümünde yaptı. Film, İstanbulʼun tekinsiz mahalleleriyle, şehirden çok uzak olmayan
Karadeniz sahilindeki yoksul bir sınır kasabası arasında gidip gelen Hamitʼi izler. İnsan
kaçakçılığı yapan kömür tüccarı Ali hesabına çalışan Hamit, kamyonetiyle kömür götürürken
dönüşte kaçak göçmenler getirmektedir. Hamitʼin tek tesellisi, yurtdışından bir araştırma projesi
için çalışmaya gelmiş, botanik bilimci Deniseʼdir. Hamit ve Denise, geceleri denizin kenarında,
ıssız bir kulübede gizlice buluşurlar. Yeni bir grup mültecinin kasabaya gelişi ve mahsur
kalmasıyla beraber gerilim artarken ikilinin ilişkileri de kırılmaya başlar. “Hikâyenin ilk çıkış
noktası denizdi… İnsanların asırlarca geçmeye korktuğu fiziksel ve simgesel bir sınır olarak
deniz bugün hâlâ coğrafyalar, insanlar, hayaller arasında bir sınır. Kumun Tadı bu sınırın
eşiğinde bulunan karakterler, onların çıkmazları, zamanın döngüselliği üzerine bir film.” -Melisa
Önel

Yönetmen: Melisa Önel

Oyuncular: Mira Furlan, Timuçin Esen, Ahmet Rıfat Şungar, Mustafa Uzunyılmaz, Sanem Öge,
Edanur Tekin, Hakan Karsak, Selen Uçer
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Miss Julie / Aşk ve Tutku

28 Kasım 2014

Aristokrat bir yaşam tarzıyla büyümüş olan Julie(Jessica Chastain) kibirlidir ve elindeki gücün
farkında olarak evde fırtınalar estirmektedir. Julieʼnin baştan çıkarıcı ve cesur tavırları babasının
kahyası Johnʼun(Colin Farrell) cüretkar hareketleriyle birleşince aralarındaki güç savaşları yerini
yavaş yavaş tutkulu bir aşka bırakır. Johnʼun nişanlısı Kathleen(Samantha Morton), bu adı
konulamayan ilişkiye katlanmak zorunda kalırken, sınıf farkı aralarındaki çekimin önündeki tek
engeldir. Yıllar öncesinin masum hislerine dayanan bu aşkta bir sonraki günün ne getireceğini
kimse tahmin edemeyecektir.

Bol ödüllü yıldız oyucular Jessica Chastain ve Colin Farrellʼın imkansız aşka meydan okuduğu
AŞK VE TUTKUʼnun yönetmeni efsanevi oyuncu Liv Ullmann. August Strindbergʼin aynı adı
taşıyan tiyatro oyunundan uyarlanan filmin bir diğer oyuncusu ise Samantha Morton.

Yönetmen: Liv Ullmann

Oyuncular: Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton
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