
Çiftin Yarısı / Demi Paire

Yönetmen : Yannick
3” / Kurmaca / Fransa 2010
Bir kadın sadece çiftlerin yarısı ile yaşama zorunlu-
luğunu kabullenmiştir.

Dünyanın Sonu / La Fin Du Monde

Yönetmen : Michael Havenith
10” / Kurmaca / Belçika 2010
Serge, bir süpermarkette güvenlik görevlisidir. 
Amiri Chris ile birlikte çalışmaktadır. Serge, örnek 
bir çalışandır ve sabırla Chris’in ona daha çok so-
rumluluk vermesini bekler. Bir gece, şimşek çakar 
ve marketi karanlığa gömer.Chris arızayı tamir et-
meye çalışırken, Serge histerik halindeki müşteriyi 
kontrol altına almaya çalışır.

Takip / In Chase Of

Yönetmen : Hayk Sahakyants
3” / Animasyon / Ermenistan 2010

Bir serseri ölüm tarafından takip edildiğini farke-
der. Başarısız kaçış denemesinden sonra köşeye 
sıkışmıştır. Ama aslında ölümün tamamen farklı 
birşey istediği ortaya çıkar.

Kağıt Adam / Paperman

Yönetmen : Richard Kelly
6” / Animasyon / İrlanda 2010
Yalnız bir adamın kağıt metropolünde gerçek aş-
kını arayışı. Umut ettiği kağıt kızı bulabilecek mi? 
Kağıt adamın hikayesi.

Ayı / Bear

Yönetmen : Nash Edgerton
11” / Kurmaca / Avusturalya 2011
Jack iyi niyetlidir, ama bazen iyi niyet korkunç so-
nuçlar doğurabilir.

Şeker / Sugar

Yönetmen : Jeroen Annokkeé 
8” / Kurmaca / Hollanda 2010
Bert’in oldukça yetersiz halde giyinmiş komşusu 
Klaasje bir fincan şeker almak için uğrar. Olağan 
gibi görünen ve büyük olasılıkla seks ile sonuçlana-
cak bu durum birden Bert’in en kötü kabusu haline 
gelir.

Duvarın Arkasında / Behind The Wall

iş / The Job

Yılın Satıcısı / El Vendedor Del Ano Tamamen Aile / Wholly Family

Yönetmen : Elbe Stevens
6” / Kurmaca / Hollanda 2010
Jeff doğanın ortasında kendi haline bırakılmış bir 
duvar bulur ve bu duvarın arkasından sesler gel-
diğini fark eder.Seslerin ne olduğunu anlamaya 
çalışan Jeff duvarın diğer tarafında neler olduğunu 
bulmaya kafasını takmıştır, fakat bu çabalarının 
sonunun iyi olup olmayacağı tam bir muammadır.

Yönetmen : Jonathan Browning
4” / Kurmaca / ABD 2009

Yönetmen : Coté Sole
14” / Kurmaca / İspanya 2010
En acımasız uluslararası şirketlerin arkasında tek 
bir şey var. İnsan.

Yönetmen : Terry Gilliam
20” / Kurmaca / İtalya 2011
Napoli’nin şehir merkezindeki kalabalık caddede 
presepi satan pekçok dükkan. Varlıklı, Amerikalı 
bir çift ve 10 yaşındaki çocukları Jake, kalabalığın 
içinden yollarını bulmaya çalışırlar. Karı koca hangi 
caddeden gidecekleri konusunda tartışırken, çocuk 
beklenmedik bir şekilde onlardan ayrılır.

Sinema Salonu

19:00 Seansı

Sinema Salonu

20:30 Seansı

Sinema Salonu

21:45 Seansı

Kütüphane

18:00’den sonra

Doğum Günü Sürprizi / The Birtday Surprise Büyük Yarış / La Gran Carrera

Yönetmen : Danne Bakker
4” / Animasyon / Hollanda 2010 
Doğumgününde, büyükbabaya hayatının sürprizi 
yapılır.

Yönetmen : Kote Camacho
7” / Kurmaca / İspanya 2010
Yıl 1914.  Lasarte yarış pistinde aniden korkunç 
bir suç işlenir. Nasıl olduğu bir sır. Sadece bir şey 
kesin; dünyanın en iyi atları kayıtlıdır ve kazanan 
ata daha önce hiç görülmemiş ödül olan yarım mil-
yonluk büyük ödülün verildiği yarışa ağır bahisçiler 
toplanmıştır.

Savaş Hastalığı / Wardisease

Yönetmen : Marie Magescas
9” / Deneysel / Fransa 2010 
10 Aralık 1948, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
İnsan Hakları Evransel Beyannamesi’ni kabul etti 
ve ilan etti. Bu beş Birleşmiş Milletler üyesi ülke 
bugün dünyanın en büyük silah tüccarları. Parçalar 
halinde düzenlenmiş arşiv görüntüleri ile yapılan 
bu filmde,savaşın ekonomik gerçekliğin karşısında 
oyuncak haline gelmiş insanlar üzerindeki etkileri 
anlatılıyor.

Anlar / Momentos

Yönetmen : Nuno Rocha
7” / Kurmaca / İrlanda 2010
Bir dükkanın dışında, evsiz bir adam vitrindeki tele-
vizyon açılıncaya kadar ölü gibi uyumaktadır.

Cam Göz / Ol’ One Eye

Yönetmen : Brian Folan
3” / Kurmaca / İrlanda 2010
Yaşlı bir adam yeni bir cam göz alır, ancak bu stan-
dart bir protez değildir. Şaşkınlıkla, aslında yeni 
gözüyle görebildiğini keşfeder. Bu keşifle dışarıda 
gezerken, herkes sihirli cam bir gözle ne yaparsa o 
da onu yapar, biraz casusluk!

Kedi ve Fare / Cat And Mice

Yönetmen : Nova van Dijk
9” / Kurmaca / Hollanda 2010
Jonas,geçimini çaldığı  kedilerin başına  koyulan 
ödüllerden sağlamaktadır.

Işık Sızıntısı Gibi / As The Light Leaks In

Yönetmen : Shirley Weir
5” / Kurmaca / İrlanda 2010
Küçük bir kız çocuğu ailesinin değişken ve sıklıkla 
şiddet içeren ilişkisinden kaçmak ve dünyaya dair 
kendi izlenimini yaratmak için bir televizyon setinin 
kartonunu kullanır.

işaretler / Signs Basın Toplantısı / Press Conference

Diarchy

Yönetmen : Vincent Gallagher
3” / Animasyon / İranda 2010
Her gün gördüklerimizde bir sihir var. Bazen sade-
ce daha dikkatli bakmalıyız.

Yönetmen : Matthieu Mai
1” / Fransa / 2010

Yönetmen : Ferdinando Cito Filomarino
20” / İtalya / 2010
Giano ve Luc ,Luc’un vıllasına doğru yol alırlar. Eve 
vardıklarında  oyun olarak döğüşürler ve bir kaza 
olur. Panik olan Giano Luc ‘un öldüğünü sanır. Bu 
arada Luc’un kızkardeşi eve gelir. Giano saklanır 
ve bir ara Luc’un hareketsiz gövdesini sessizce 
kaçırırken Luc’un cesedine bakma cesaretini bulur

Köprü / Bridge

Yönetmen : Gerrit Agterberg 
6” / Animasyon / Hollanda 2010
Bir adam hayatının renksiz ve cansız olduğu üze-
rine düşünür, ta ki çok güzel bir balıkla karşılaşana 
kadar. Balık trajik bir şekilde yok olunca, adam acıy-
la baş başa kalır.

Graffitiger

Yönetmen : Libor Pixa
11” / Animasyon / Çek Cumhuriyeti 2010
Bu esprili ve hafif melankolik animasyonda yalnız-
lıktan bıkmış, Prag duvarlarında yaşayan graffiti 
kaplanının hikayesi anlatılmaktadır.Pis sokaklar-
la, duvarları graffitilerle dolu bu şehir yabani bir 
orman gibidir ve kahramanımız kaybettiği aşkını 
aramaktadır.

Gece Hemşiresi / The Night Nurse

Yönetmen : Terence White
4” / Kurmaca / İrlanda 2010
Hemşire, psikiyatri kliniğindeki gece vardiyasında 
kaybolmuş hastasını çılgınca ararken bu kaybolu-
şun ardındaki korkunç gerçeği keşfeder.

Et / Carne de mi Carne

Yönetmen : Patricia Asenjo y Patricia Gil 
8” / Animasyon / İspanya 2009
Sinopsis... Ölümü çiğnemen lazım. 

TV Yemeği / Tv Dinner

Yönetmen : Ivan McMahon
2” / Kurmaca / İrlanda 2010
İnsanoğlunun yemek zincirindeki konumu hakkın-
da düşündürücü bir komedi.

Galeri / The Gallery

Yönetmen : Robert Proch
4” / Animasyon / Polonya 2010
Üç farklı karakter alış veriş merkezinin ilginç dün-
yasına girer. Bir tatil gününün iş gününe dönüşme-
sinin acaip manzarası.

Ad Vitam

Yönetmen : Mathieu Labaye
8” / Kurmaca / Belçika 2010
Yaşlı bir kadın kocasını kaybetmekten korkmak-
tadır.

Dirkjan Kuralları / Dirkjan Rules Kendimi Kabulleniyorum / I Accept Me

Paparazzi

Babel Kızlar için ücretsizdir
C’est gratuit pour les filles

Kim Bassinger Nerde?
Donde esta Kim Basinger?

Rahatsız Bir Genç Kızın Anıları
Memoires d’une jeune fille derangee

Küçük Dragon / Le Petit Dragon Fahişe ve Civciv / Une pute et un poussin

Köpek Hikayesi / Chienne d’histoire

Ezikler / Cabosses

Yağmurun dinmesini beklerken / 
En attendant que la pluie cesse

Yönetmen : Wilfred Ottenheijm, Remco Polman
3” / Animasyon / Hollanda 2010
Antisosyal Dirkjan, Dünya’nın Lideri’ne dönüşür. 
Onun bu ani güç açlığı nereden gelmektedir? Ve 
Büyük Plan nedir?

Yönetmen : Danish Khan
4” / Hindistan 2011
Bir eşcinselin kısa romantik dramı

Yönetmen : Piotr Bernaś
30” /Belgesel / Polonya 2011
Bu film çok aşağılanan bir mesleğin sahne arkası-
dır. Yönetmen, paparazzi gazetecesinin  gözünden 
Polonya’da yer almış önemli olayları ele alıp, her 
gün sıradışı kararlar vermek zorunda olan ve bu  
yüzden ağır bedeller ödeyen bir insanın hikayesini 
anlatır. 

Yönetmen : Hendrick Dusollier
15” /Animasyon / Fransa 2009
İki genç , köylerini bırakıp Şanhay’a göç etmek zo-
runda kalırlar. Şanhay’ın ortasında oluşan değişik-
ler filmde bize aktarılmaktadır.

Yönetmen : Marie Amachoukeli, Claire Burger 
23” /Kurmaca / Fransa 2009
Laetitia, birkaç gün sonra Berber diplomasını ala-
caktır.En yakın arkadaşı Yeliz ile hayalini kurdukları 
Kuaför Salonunu sonunda açabileceklerdir. Laettia, 
sınava girmeden önce bir partiye gitmek ister.

Yönetmen : Edouard Deluc 
30” /Kurmaca / Fransa 2009
Kuzenlerinin düğününe katılmak üzere Marcus ve 
kardeşi Antoine Arjantin’e giderler. Aynı zamanda 
Buenos Aires’te eğlence hayatından yararlanmayı 
düşünürler. Antoine sevgilisi tarfından yeni terke-
dilmiştir ve ve Marcus onun moralini yükseltmekte 
zorlanmaktadır.

Yönetmen : Keren Marciano 
17” / Kurmaca / Fransa 2009
Lola 25 yaşında ve bakiredir. Arkadaşları müdahele 
etmeye karar verirler. Bu düzgün bir bakirelik kay-
betme arayışı sürecinin saçma bir öyküsüdür.

Yönetmen : Bruno Collet
8” / Kurmaca / Fransa 2009
Ölümünden 35 yıl sonra, Bruce Lee’nin ruhu kendi 
modeli ile yapılmış oyuncak bir bebeğin bedenine 
yerleşir. Kauçuktan yapılmış olan oyuncak bebek, 
dünyayı keşfetmek üzere yola çıkar.

Yönetmen : Clément Michel 
15” / Kurmaca / Fransa 2008
Yelle  nerede olmadığını bilmeyen, kaybolmuş bir 
kadın olan Louise’i oynar. Otobüs durağında dev bir 
civciv kıyafeti giymiş, paslanmış bir bisikleti pedal-
layan genç bir adama rastlar. Birlikte yol alacak iki 
şaşkın insanın şefkatli buluşması.

Yönetmen : Serge Avédikian
15” /Kurmaca / Fransa 2010
İstanbul 1910. Sokaklarda köpek sürüleri dolaşı-
yor. Zamanın hükümeti bu problemi çözmek için 
Avrupalı uzmanlarla danışır , fakat sonunda köpek 
sürülerini ıssız bir adaya yerleştirmeye karar verir. 
Hikayeyi yakalanmış bir köpeğin ve onu yakalayan 
jandarmanın gözlerinden izleriz.

Yönetmen : Louise de Prémonville 
16” /Kurmaca / Fransa 2009
13 yaşındaki Jacotte,  kardeşi Bastien’in  7. yaş-
gününü  iyi arkadaşları ile , ormanda edindikleri 
köşede kutlamaya karar verir. Herşey, terkedilmiş 
bir araba kalıntısına rastlayıncaya kadar yolunda 
gider.

Yönetmen : Charlotte Joulia 
8” /Kurmaca / Fransa 2008
Fırtına kopar ve bir kadın kapı sundurmasının al-
tına sığınır. Aynı yerde bir adam da sığınmaktadır. 
Yağmurun dinmesini beklerlerken zaman durur… 

YILIN EN KISA

21 ARALIK 2011

GÜNÜNDE

Yılın en kısa günü 21 Aralık tarihine 
denk gelir. Institut Français Fransa, 
Fransız Kültür Merkezi ve İzmir 
Sinema Derneği yılın en kısa gününde   
İzmirli sinema severlere bir kısa film 
şenliği hazırlamıştır.
En kısa günün kısa filmleri şenliğinde, 
Fransız Kültür Merkezinin sinema 

salonunda çeşitli kısa filmler 
gösterilirken, sinemaseverler 
kütüphanedeki bilgisayarlarda 
Türkiye’de hiç gösterilmemiş  kısa 
filmleri izleyebilecekler.
Sinema salonunda , 12. Uluslararası 
İzmir Kısa Film Festivali 
programından  bir film seçkisi ve 

daha önce gösterilmemiş olan 
filmler,  festival süresinde bu filmleri 
izleyememiş olan sinema severlerin 
yararına tekrar gösterilecektir. 
Gösterim programı kapsamında 
sinema salonunda 30 kısa film ve her 
bilgisayarda 9 kısa film olmak üzere 
toplam 43 film gösterilecektir.

LE JOUR LE PLUS COURT
‘’YILIN EN KISA GÜNÜNDE KISA FİLMLER ŞENLİĞİ‘’


