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ORTA AVRUPA FİLM FESTİVALİ 
ve   

FİLM AFİŞLERİ SERGİSİ 
 

Festival ve sergi, 29  Şubat Pazar saat 19:30 da  İzmir 
         Mimarlık Merkezi’nde, 4 ülkenin başkonsoloslarının katılımı 
         ile açılacaktır. 
 

Hezarfen Film Galeri  Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Slovakya 
filmlerini İzmir’de ilk kez çok nadir bir film afişleri sergisi eşliğinde izleyiciye 
sunar. Şehirdeki bu ilk Orta Avrupa Film Festivali’nin teması “Fantastik 
Dörtlü”.  
 
İzmir Mimarlık Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı, Hezarfen Film Galeri, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’nın işbirliğiyle oluşan festival ve 
sergi  28 Şubat- 5 Mart  2016 tarihleri arasında gerçekleşecek. 
 
 
Festivalin bu ilk ayağı, geçmişte benzer dinamiklerle gelişen bu ülke 
sinemalarının ve sinematografilerinin fantastik, büyü ve korku motiflerine 
odaklanıyor. Festival seçkisi, özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından 
örnekleri  öne çıkarıyor. 
 
 

 
Proje Ortakları 
Hezarfen Film Galeri 
Macar Kültür Merkezi, İstanbul 
Macaristan Başkonsolosluğu 
Çek Cumhuriyeti Baş Konsolosluğu 
Polonya Baş Konsolosluğu 
Slovakya Baş Konsolosluğu 
İstanbul Çekleri, İstanbul’da Yaşayan Çekler Derneği 
Moravyan Galerisi, Brno 
İzmir Mimarlar Odası 
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FİLMLER 
 
 28 Şubat Pazar, saat 19:30  İzmir Mimarlık Merkezi 
 
Danse Macabre ve  Kısa Filmler Maratonu 
Polonya ve Macaristan, 2005-2014, 69 dakika.  
 
Krakow Film Enstitüsü ile işbirliği yaparak, kısa filmlerden oluşan bir seçki 
yaptık. Genç yönetmenlerin filmlerinden oluşan bu seçki, festivalin hayal gücü 
ve fantezi temasını yansıtıyor ve özellikle animasyonlar, birkaç korku kısası ve 
şiirsel peri masallarından oluşuyor. 
 
Türkçe altyazı 
Giriş Ücretsizdir 
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29 Şubat  Pazartesi, saat 20:30 İzmir Mimarlık Merkezi 
 

Jules Verne’in Olağanüstü Dünyası 
/Vynález zkázy (Çekoslavakya 1958, 83’) 
 
Yönetmen: Karel Zeman 
 Oyuncular: Lubor Tokos, Arnost Navrátil, Miroslav Holub, Frantisek Slégr. 
 
Ölümcül İcat adıyla da bilinen bu Çekoslovak macerası, Karel Zeman tarafından 
yönetildi. Jules Verne’in birkaç romanına, özellikle 1986 tarihli Bayrağa Karşı adlı 
romanından uyarlanan film, Verne’in çalışmalarındaki orijinal illüstrasyonları, farklı 
animasyon formlarından aktörlerle birleştiriyor.  
İlk defa Brüksel’deki Expo 58’de gösterilen film, Brüksel Uluslararası Film 
Festivali’nde Büyük Ödül’ü kazandı. 
  
Türkçe altyazı , 
Giriş ücretsizdir 
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2 Mart  Çarşamba, saat 19:30 İzmir Mimarlık Merkezi 
 
Kuştüyü Perisi /Perinbaba/ 
SLOVAKYA (Eski Çekoslovakya), 1985 , 90 dak. 
 
Yönetmen: Juraj  Jakubisko 
Oyuncular: Giulietta Masina, Petra Vancíková, Tobias Hoesl 
 
Bu ikonik Slovak peri masalı, cesaretiyle ölümü kandıran Jakub’un hikâyesini 
anlatıyor. Dünyayı yöneten, iyi yürekli Kuştüyü Perisi, neredeyse bir çığ altında 
kalarak ölecek olan Jakub’u kurtarıp büyütür. Ölümsüz Jakub’un hiç 
yaşlanmadığı bu filmdeki peri masalı, yaşam. Ancak genç kadın Alžbetka’yla 
karşılaşan Jakub, normal bir insan olmayı ve sevgilisiyle yaşamayı 
arzulayacaktır. 
 
 
Türkçe altyazı    
 Giriş Ücretsizdir 
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3 Mart Perşembe, saat 19:30 İzmir Mimarlık Merkezi 
 
Kediler Şehri /Macskafogó (Macaristan 1986, 96’) 
 
Yönetmen: Béla Ternovszky 
 
... Mickey Mouse'tan sonra (MMS) 80 yılında X gezegeninin fareleri dibe vurmuş, 
aşağılanmış ve nesilleri tükenme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Süte susamış kediler 
başarılı bir şekilde organize olup uluslararası terör örgütleri kurmuş, kediler ve fareler 
arasındaki yüzyıllardır süre gelen gelenek ve kanunları hiçe sayıp farelerin soyunu 
tamamen kurutmayı amaç edinmiştiler. Yıkımın an meselesi olduğu noktada, en bilge 
fare bile gezegeni terk etmeyi düşünürken, aniden yeni bir umut doğmuştu… Béla 
Ternovszky’nin yönettiği bu animasyonun yazarı József Nepp. 
 
 
Türkçe  altyazı  
Giriş Ücretsizdir 
 
 
 

 

Cat City 
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4 Mart Cuma, saat: 19:30 İzmir Mimarlık Merkezi 
 
Taxidermia (Macaristan 2006, 91’) 
 
Yönetmen: Gyorgy Palfi 
Oyuncular: Csaba Czene, Gergely Trócsányi, Marc Bischoff, István Gyuricza, 
Piroska Molnár. 
 
György Pálfi’nin yönettiği bu bol ödüllü film, İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne 
Macaristan’ın yakın tarihinin sosyo-politik bir metaforu gibi düşünülebilir. Bir 
ailenin üç neslinin; büyükbaba, baba ve oğulun hikâyesini anlatan bu kara 
mizah ve beden dehşeti dolu film, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir emir eriyle 
başlıyor, Soğuk Savaş sırasındaki bir hızlı-yeme şampiyonuyla devam ediyor 
ve günümüzde yaşayan ve ailenin son ferdi olan bir taksidermistle bitiyor. 
  
Türkçe altyazı  
 Giriş Ücretsizdir 
 
 
 

 

Ta 
 
 
 
 
 



	  

	  	  	  	  	  	  Talatpaşa	  Bulvarı	  Kaplan	  Apt.	  No:10/8	  Alsancak	  35220	  	  İZMİR	  	  TURKEY	  

www.hfgaleri.com/	  	  nesim@hfgaleri.com	  	  Mobile:+90	  	  532	  508	  3319	  Tel:	  +90	  232	  421	  2662  
	  

5 Mart Cumartesi, saat 19:30 İzmir Mimarlık Odası 
 
Bir Yaz Gecesi Rüyası /Sen noci svatojánské/ 
ÇEK CUMHURİYETİ (Eski Çekoslovakya 1958, 76’). 
 
Yönetmen: Jiri Trnka 
Dünyanın ilk kukla filmi. William Shakespeare’in ünlü şiirsel komedisinden 
uyarlanan bu filmde üç dünya bir araya geliyor: Atinalı üç çiftin asil hayatları, 
bir amatör tiyatrocunun popüler dünyası ve elf ve nemf gibi büyülü yaratıkların 
mutlu bir peri masalı… Jiří Trnka’nın en başarılı eseri olduğu düşünülen film, 
dünya animasyon tarihinde de bir kilometre taşı olarak görülüyor.  
Animasyondaki etkisi nedeniyle Trnka’ya “Doğu Avrupa’nın Walt Disney’i” 
deniyordu 
 
 
Türkçe altyazı   
Giriş Ücretsizdir 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


