
!f İstanbul filmleri MUBI’yle 31 şehire 
ulaşıyor 
 
Maximum Kart partnerliğiyle düzenlenen 12. !f İstanbul 
Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, heyecan verici 
programıyla 14 Şubat’ta başlıyor. !f İstanbul’un MUBI’yle 
ortaklaşa yürüttüğü !f ² projesi, İstanbul’la eşzamanlı 
gösterilecek 5 filmi, farklı şehirlerden 15 bin kişiye aynı 
anda ulaştıracak. 
 
Dünyada ilk kez !f İstanbul tarafından gerçekleştirilen ‘alternatif dağıtım 
ve paylaşım’ projesi !f ², bu yıl dördüncü kez ve yine online sinema 
sitesi MUBI partnerliğinde yapılacak. Festivalin İstanbul’daki son üç 
günü, 22-24 Şubat tarihleri arasında İstanbul’la eşzamanlı gösterilecek 
5 film, farklı şehirlerden 15 bin kişiye aynı anda ulaşacak.  
 

 
 
İstanbul’daki festival salonlarını Türkiye’nin 26 şehrinin yanı sıra Lefkoşa, Gümrü, Kudüs, 
Erivan ve Ramallah’a taşıyacak “!f ²’’de War Witch/Savaş Cadısı, Stories We 
Tell/Anlattığımız Hikâyeler, We Are Legion: The Story of the Hacktivists/Biz 
Birliğiz: Hacktivistlerin Hikâyesi, Act of Killing/Öldürme Eylemi ve Benim 
Çocuğum filmleri gösterilecek. 
 
Neden bu Filmler?  
!f İstanbul ekibi !f ² kapsamında 31 şehre ulaşacak bu filmleri nasıl ve neden seçtiklerini 
şu sözlerle anlatıyorlar: “Çünkü 'olmaması gerekenler’ le 'olması gerekenler' arasında 
hayat var, biz varız. Bu yılki seçkimiz ilk bakışta karanlık gelebilir. Zira ‘Öldürme 
Eylemi’ ve ‘Savaş Cadısı’ öldürmenin ve ölümün en karanlık, kötülüğün en ağır anlarına 
işaret ediyorlar ve dünyayı 'olmaması gerekenin yaşandığı bir yer' olarak tanımlıyorlar. 
Ama diğer yanda ‘Anlattığımız Hikâyeler’ var. Yönetmen Sarah Polley bizi tüm 
samimiyetiyle kendi ailesine konuk ediyor ve kendimize anlattığımız hikâyelerin 'biz' 
dediğimiz şeyi oluşturmada ne kadar önemli rol oynadığını son derece büyüleyici bir dille 
anlatıyor. Ve tabii – ‘Benim Çocuğum’, kimsenin sırt çeviremeyeceği sevgi hallerine 
odaklanıyor. Biz ekip olarak izlerken çok ağladık- ama üzüntüden değil, böyle bir filmin 
hayatı devşirebileceğine inandığımız için, bir filmin böylesine sade bir anlatımla 'olmaması 
gereken'i, olması gerekene davet edebilecek kadar güçlü olduğunu gördüğümüz için.  
Son olarak, ‘Biz Birliğiz: Hacktivistlerin Hikâyesi’ birilerinin 'biz varız' ve üstelik 
'isimsiz de olsak, hep birlikte varız' dediği bir hikâye. Son zamanlarda bizi dünyayı 
değiştirebileceklerine inandıran son grubun, 'hacker'ların hikâyesi. Buyurun, buradan 
yakın. Hikâyeleri birleştirdiğimizde umut oluyor.” 
 
12. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, 14-24 Şubat tarihleri 
arasında İstanbul’da Beyoğlu Cinemaximum Fitaş, İstinye Park Cinemaximum, 
Cinemaximum Budak, 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde de Ankara Cinemaximum CEPA ve 
İzmir’de ise Cinemaximum Forum Bornova sinemalarında gerçekleşecek.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


