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20. Mannheim TürkFilmFestivali  
20 Yıl // 20 Film   
                                                    
19. - 23. Ekim 2011                                                   
Film göstrim yerleri:  

CINEPLEX Planken, Kino Odeon, Kino Atlantis                                                                      

Festivale özel etkinlik mekanları:  

Stadtgalerie Mannheim, Taksim, Café Odeon, Café Bar Riz, Alte Feuerwache 
 
 
 

FESTİVAL 
 
 Rhein-Neckar  Metropol Bölgesinde Mannheim´da 20 yildan beri düzenlenen  mannheim 
TürkFilmFestivali, bu senede Türk sinemasını izleyicilerle buluşturacaktır. 1987' den itibaren 
uluslararası Mannheim - Heidelberg Film Festivali kapsamında yer alan bu etkinlik, yoğun ilgiden 

dolayı geçtiğimiz yıldan beri bağımsız bir film festivaline dönüşmüştür.  

Mannheim TürkFilmFestivali bu sene 20. yılını kutlamaktadır. Etkinliğin temel fikri ilk günden bu yana 
değişmemiştir: amaç insanları bir araya getirmek ve kültürel anlamda karşılıklı iletişim sağlamaktır. 
Uluslararası alanda da başarı gösterip bir yer edinen Türk sineması  bu etkinliğe sağlam bir zemin 
oluşturmuştur.  
 
 Mannheim TürkFilmFestivali  filmlerin dışında sunum, okuma, sergi ve konserler ile geniş bir program 
sunup bir kültür etkinliği olarak bu bölgede yaşayan insanlara Türk kültürünü farklı açılardan 
tanıtacaktır.  
Bu etkinlikler bir okadar Almanya'daki Türk'ler açısından da ayrı bir önem taşımakta olup, 
Türkiye'deki güncel hayatı ve değişimi gözler önüne serecektir. 
  

ORGANİZASYON 
MannheimTürkFilmFestivali „Kulturamt Mannheim“ ve „FilmCommission MRN“  işbirliği ile dtw-
Creativgroup „WirtschafttrifftKultur“ departmanında başından beri  Kanber Altıntaş'ın sanatsal 
direktörlüğünü yaptığı festival, Mannheim Belediye Başkanı Dr. Kurz ve T.C. Karlsruhe 
Başkonsolosluğu katkılarıyla ve  BAKTAT şirketler grubu ana sponsorluğunda, İŞ BANK, AH 
Bauunternehmung GmbH,  sponsoluklarinda desteklenmektedir.  

20.TürkFilmFestivali Mannheim                                                         
dtw ► wirtschafttrifftkultur 

U 6,16 | 68161 Mannheim                                                    
Festivaldirektor: Kanber Altintas 
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FİLM PROGRAMI 

 
20 Yıl // 20 Film         
                                              

Beş gün sürecek olan festivalin açılış galası 19 Ekim Çarşamba günü Saat 20:00'de Mannheimer 

Planken'deki CINEPLEX sinemasında gerçekleşecek.  

Açılış filmi olarak bu yıl 40 adlı, Emre Şahin'in uluslararası ödül sahibi, büyük şehir - draması, 

20.TürkFilmFestivali'nde aynı zamanda Almanya prömiyerini kutlayacak olan film olacak. 

 

 

 Yarışma 

Bu seneki yarışmada gösterilecek altı film, günümüz Türk sinemasından bir kesit oluşturuyor: 

yönetmeninin ilk yapıtı olan aşk filmi “ya sonra“? Ya da dönemsel film kategorisinde ki  “40“  gibi 

heyecanlı filmlerin yanında türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Sinan Çetin’in “Kağıt“ filmi 

yarışmaya katılan eserler arasında. Yarışmaya katılan tüm filmler estetik  anlatımlarının yanında 

Türkiye´nin siyasi gerçeklerini yansıtmaları ve ülkeye yeni bakış açıları kazandırmaya çalışmaları ile ön 

plana çıkıyorlar. 

 

GÖÇ HİKAYELERİ 

Göç hikayeleri bu seneki festival programı kategorilerinde önemli noktada yer alıyor. Farklı bakış 

açılarıyla yedi film, 50 yıllık Türk-Alman kültürel değişiklikleri göç hikayeleriyle ışık tutuyor. Bir yandan 

klasik eserlerden Gurbet kuşları  1964  ve Gelin  1973  Türkiye’nin tarihsel sürecini ve iç göç 

hikayelerini tema olarak işlerken, diğer yandan Türk dış göçünü tema alan Feo Aladağ 

yönetmenliğinde ki “Ayrılık“ filmi ve Şamdereli’nin “Almanya“ filmi göç hikayelerini farklı iki bakış 

açısından görmemizi sağlıyor. 

Bir çok program festivalin bu ana temasına eşlik etmekte. Ebru Ceylan'ın göç hakkında sunumu, 40m² 

Deutschland filminin yönetmeni Tevfik Başer'in konuşması, sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ile Türk 

sinemasının 20 yıllık bir gelişimini, bugünkü ulusal ve uluslararsı konumunu ele alacak ve Yazar Iris 

Alanyalı ve Werner Felten okuma seanslarıyla göçün 50. Yıl kutlamaları etkinliklerine değişik bir bakıs 

açısı getirecekler . Mannheim´da Taksim ve Riz´de Heidelberg´te Alte Gundtei´da sergilenecek Türk 

sineması  fotoğraf ve afiş sergileri Festivali görsellerle süsleyecekler. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sinemas Türkis 

 „72. Koğuş“ ta tutukluların verdiği iç karartıcı varolma mücadelesi, iki karizmatik radyocunun-

„Kaybedenler Klubü“- Türk radio kültürünü alt üst etmesi ya da „AşkTtesadüfleri Sever“ de iki aşığın 

kaderlerine teslim olmaları: SinemaTürkis bölümünde sizlere güncel Türk sinemasından bir birinden 

değerli alternatifleri seçenekleri sunuyoruz. Özgün estetik biçimleri ve tematik zenginlikleriyle bu 

fimler, günümüz türk kültürünün dinamiğini yansıtıyor. Geleneksel ve yenilikçi, mesafeli ve samimi, 

felsefi ve mizah dolu filmleri izleyebilirsiniz. 

 

Belgesel Filmler 

Bu bölümde dikkatinizi Türk film endüstirisinin arka sokaklarına bir pencere açan filmlere çekmek 

istiyoruz.  “Aya Seyahat“ ile kendinizi ellili yıllarda geçen tuhaf bir seçim savaşının ortasında bulurken, 

“Ecümenopolis“ sınırı olmayan şehir  etkileyici sahneleri ile sizleri önlenemez bir  hızla büyüyen 

İstanbul’un sokaklarına sürükleyecek. 1969 senesi Türk göçmen işçilerini konu alan 13 dakikalık kısa-

belgesel, belirli bir sosyal çevreye ait Türk işçilerinin gerçekliğini yansıtıyor ve bunla birlikte bu 

senenin ana themasını oluşturan göç tarihi meselesini inceliyor.   

  

19 - 23 Ekim arası toplam 20 Türk yapımı uzun metrajlı film gösterilecektir. Festival  söyleşi 

etkinliklerinde yönetmenleri, oyuncları ve yapımcıları seyircilerle bir araya getirecektir. 

 

 

PROGRAM 
 

Festival film dışında bir çok farklı etkinlikle ziyaretcilerin karşısında olacak.  
Mannheim ve Beyoğlu Belediyesi'nin devam eden kültür diyaloğu kapsamında fotoğraf sanatçıları 
Horst Hamann ve Timurtaş Onan iki kentin yaşantısını çekimleriyle bir sergide sunacaklar. Fotoğraf 
sergisi 20 Ekim Perşembe günü saat 19:00'da Stadtgalerie Mannheim'da açılacak. 
 
enjoy jazz Festival kapsamında Mannheim'da konser verecek olan Beyoğlu´lu  ünlü saksafonist     
İlhan Erşahin festival programında da yer alıyor. Ünlü caz sanatçısı 20 Ekim'de Alte Feuerwache'de 
sahne alacak.  
Cuma akşamı İstanbul-Beyoğlu-Gecesi'nde Café Odeon, Taksim-Lounge ve Café Riz İstanbul 
gecelerini aratmayacak. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bu yıl ki kısa film programında Cumartesi günü saat 22:00'de altı Türk bir de Alman yönetmen, daha 
önce Mannheimer Kunsthalle'de 2. ShortFilmMeeting'de gösterilen filmlerini gösterilecek.  Onun 

dışında Türkiye´den 'Doğa İçin Çal' ve Mannheim´dan Murat Erduhan´ın Göçün 50. Yılına atfen Grup 
Laylay eşliğindeki   projelerin  klipleri de gösterilecektir.  
Kısa film programı ayrıca festival hafta sonunda Nachtwandel kapsamında Jungbuschstraße 4'de de 
gösterilecek. 

 

Festival, filmler ve program hakkında detaylı bilgiler ayrıca akreditasyon formu web sitemizin basın 
bölümünde yer almaktadır.  www.turkfilmfest-mannheim.de.  
 
Sizi böylece 20.TürkFilmFestivali Mannheim'a davet etmek istiyoruz. 
 

Festivalinize hoş geldiniz, iyi seyirler dileriz… 
 

Selamlarımla, 

Kanber Altıntaş                                                                        
Mannheim TürkFilmFestivali Direktörü 
 
 

Medya ve Basın İlişkileri için: 

Ebru Ceylan 
Tel.: +49 172 688 8844 
Fax: +49(0)621/122998-88 
ebru.ceylan@turkfilmfest-mannheim.de 

 


