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ETKİNLİK HAKKINDA  ABOUT THE EVENT 

7 - 12 Haziran, 2022  |  June 7 - 12, 2022

ETKİNLİK MEKÂNLARI EVENT VENUES

Pera Müzesi  Pera Museum
Asmalı Mescit, Meşrutiyet Caddesi, No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro  Consulate General of Greece in Istanbul, Sismanoglio Megaro
İstiklal Caddesi, No:60, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Teknik nedenlerle aksi ilan edilmedikçe tüm gösterimler elektronik Türkçe ve İngilizce altyazılıdır.
All screenings feature electronic Turkish and English subtitles unless otherwise announced.

Tüm gösterimler ücretsizdir. Rezervasyon yapmaya gerek olmadan filmleri izleyebilirsiniz. Sınırlı sayıda kapasite 
nedeniyle, gösterim saatinden bir süre önce etkinlik alanında olmanızı tavsiye ederiz.
Tüm filmlerimizde yaş sınırı 18’dir.
All screenings are free of charge. Due to limited capacity, we recommend you to be at the screening venue prior to screening time.
All screenings are suitable for audiences over 18 years only.

www.yunanfilmgunleri.com
www.greekfilmdays.com

 
 

 
 

ABOUT THE EVENTETKİNLİK HAKKINDA

* Filmlerin künyelerinde geçen tüm isimlerin Yunan alfabesinden Latin alfabesine transliterasyonunda uluslararası 
kullanıma sadık kalınmıştır. 

 The transliteration from the Greek alphabet to the Latin alphabet of all the names in the labels of the films has been in 
compliance to international use.

** Bu etkinlik 5224 sayılı yasa gereğince Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan alınan izinle düzenlenmektedir.
 This event is organized with the permission granted by the Artistic Activities Commission as per Law no. 5224.
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SELAMLAMA

AYNI IŞIĞIN ALTINDA

İstanbul 1. Yunan Film Günleri’ne hoş geldiniz diyor, Sinema Sanatı’nın güzelliklerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 

Pandemi nedeniyle yaşanan gecikmeye rağmen Yunan Sineması, İstanbul yolculuğundan vazgeçmedi, bavulunu 
beklemeye aldı ama elinden hiç bırakmadı. Planlarımızı geliştirmeye devam ettik ve altmışlardan seksenlere kadar, 
hepsi Yunanistan ve yurtdışında ödüller kazanmış on yedi auteur filminden oluşan bir seçkiyi tamamladık. Yunan Film 
Akademisi’nin izniyle, MOTHERLAND, I SEE YOU inisiyatifi bize dijital olarak restore edilmiş sekiz kopya sağladı. Ne 
yazık ki, bu kez, deneysel avangard sinemada ve belgesel filmde dikkate değer çalışmaları olan yönetmenler, sınırlı sayıda 
gösterim nedeniyle dışarıda bırakılmak zorunda kaldı. Seçilen hemen hemen hiçbir film Türkiyeli sinemaseverlerin aşina 
olduğu eserler değil. Hepsi, görülmeye değer sanat eserlerinin önünü açmasıyla ünlü Pera Müzesi’nin büyük perdesiyle 
tanışmaya hazırlanıyor. Gösterimlere, “Yedi Günlük Sanat” olarak bilinen, dünya çapında beğenilen sanatçıların devasa, 
elle boyanmış posterlerinden oluşan benzersiz bir HELLAFFI koleksiyonu seçkisi eşlik ediyor. Bu eserler geniş çaplı bir 
popüler eğlence aracı olarak sinemanın zirvede olduğu zamanlarda, filmlerden sahnelerin muazzam ve elle boyanmış 
yeniden canlandırmalarından oluşuyor (1950 -1975). Sergi, Yunanistan Konsolosluğu’nun Sismanoglio Megaro Sergi 
Salonunda gerçekleşecek ve daha küçük bir kısmı da Pera Müzesi’nde görülebilecek.  

50‘li ve 60‘lı yılların ortalarında, farklı liberal tematik ve stilistik bakış açılarına sahip bağımsız yönetmenler Yunan 
film sahnesine çıktı ve kurumsallaşmış ana akım prodüksiyona meydan okuyarak diktatörlük sırasında (1967-1973) 
ortaya çıkan yeni nesil film yönetmenlerinin öncüleri oldular. Geleneği başaşağı döndürmekte ve iddialı bir sanatsal 
ifadeyi benimsemekte kararlı olan bu sanatçılar, büyük bir yoldaşlık duygusuyla, kendilerini yönetmen-yapımcı olarak 
isimlendirme riskini üstlendiler. Yaygın ticari dayatmalara direnen bu sanatçıların eserleri, kültür olarak yüceltilen 
salt eğlenceden farklı bir yere düşer. Filmler kişisel bir bakış ve belirgin bir estetik paylaşır; yaratıcı ve politik olanın 
buluştuğu, deneyimleme ve sürekli yenilenme özgürlüğü barındıran bir alan olarak etkileri çağdaş Yunan Sinemasında 
açıkça izlenebilir. 

Ancak, çalışmaları sınırları aşan bazı tanınmış film yönetmenleri dışında, zaman akışı içinde toplumumuzun çeşitli 
meselelerini ve eğilimlerini yansıtan tematik ve estetik çeşitliliğiyle Yunan Sineması Türkiye’de çok az bilinmektedir. 
Aynı durum  Yunanistan’da Türkiye Sineması için de geçerlidir. Özellikle sinemanın, iletişimi en üst düzeye çıkarmak, 
insan dili sisteminin ötesinde var olan sözü ifade etmek, zaman ve mekânı ortadan kaldırmak ve böylece sürükleyici 
bir duygusal etkileşimi sürdürerek düşünce ve inancımızı test etmekle ilgili olduğu düşündüğümüzde, bu ne kadar da 
büyük bir kayıptır. 

Tamamen Türkiye’de çekilen bir filmde birlikte çalışma deneyimi sayesinde, bize en yakın olan gerçekliğin kolektif 
ruhun bir yerine nasıl bir damga vurduğunu ve ilişkilerimizi nasıl etkilediğini tanıma fırsatı bulduk. Aynı ışığın altında 
olduğumuzdan, benzerlikler üzerinden bağ kurduğumuz kadar, iyi niyet, ortaklık ve dostluk ruhuyla ilişkilerimizi artırarak 
farklılıklarımız arasında köprüler  kurmanın yollarını da bulmalıyız.

Zenginliğini, çeşitliliğini ve gücünü en ön cephede göstermek, kesintisiz diyalog talep etmek ve bu aşırı belirsiz zamanlarda 
umut için alan açmak suretiyle Sanat, tam da bu farklılıkları azaltmak için var. Umut güçtür. Değişim mümkündür. 

Yıllık bir kültür etkinliği haline gelmeyi hedefleyen bu girişim Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı’nın himayesi ve mali 
desteği altında yürütülüyor. Ekümenik Patrik Hazretleri Bartholomeos, Yunan Film Merkezi (ana sponsor), Yunanistan 
İstanbul Başkonsolosluğu, Pera Müzesi, Yunan Film Akademisi, Selanik Sinema Müzesi, Zoğrafyon Lisesi ve istos film ve 
istos yayın’ın en baştan itibaren değerli destekleri ve işbirliği  olmasaydı gerçekleşmesi imkânsızdı. 

Son olarak bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Fotini Siskopoulou
Josefina Markarian

EMEIS
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UNDER THE SAME LIGHT

We welcome you to the 1st Greek Film Days in Istanbul and we are happy Istanbul welcomes us to share together the 
beauty of Cinema Art. 

Despite the delay due to the pandemic, the Greek Cinema didn’t give up the voyage to Istanbul, suitcase left hanging but 
in hand. We went on to enhance plans and finalize a selection of seventeen auteur films from sixties to eighties, all of 
them awarded in Greece and abroad. Courtesy of the Hellenic Film Academy, we were provided eight digitally restored 
copies from the initiative MOTHERLAND, I SEE YOU. Sadly, this time, directors with notable works to their credit in 
the experimental avant-garde cinema as well as the Documentary Film, had to be left out due to the limited number of 
screenings. Almost all films selected are unknown to the Turkish filmgoers and are prepared to be acquainted on the 
big screen of Pera Museum which opens the way for works of Art, worthy to be seen. The screenings are accompanied 
by a selection of the unique worldwide HELLAFFI collection of gigantic, hand painted posters from acclaimed artists, 
known as the “Seven-day Art’;  enormous painted re-enactments of scenes from the movies, during the height of cinema 
as a medium of wide popular entertainment (1950-1975). It is hosted in Sismanoglio Megaron, the Exhibition Hall of the 
Greek Consulate, and a smaller part in Pera Museum.  

In the mid ‘50s and ‘60s, independent directors with different liberal thematic and stylistic perspectives appeared on 
the Greek film scene and challenged the organized mainstream production, becoming the leading forerunners of a 
new generation of film directors coming along during the dictatorship (1967-1973). With a great sense of camaraderie, 
they undertook the risk to baptize themselves as director-producers, determined to upturn convention and salute an 
ambitious artistic expression. Resisting common commercial imperatives, their artwork is distinguished away from 
mere entertainment promoted as culture. Their films share a personal gaze and distinctive aesthetics; a space where 
the creative and the political meet, with freedom for experimentation and continuous renewal, whose impact can be 
clearly traced in contemporary Greek Cinema. 

Yet, apart from certain recognized film directors, whose work crossed the borders, the Greek Cinema in its thematic 
and aesthetic variety, reflecting a diversity of issues and trends of our society over the course of time, is little known 
in Turkey. Respectively, the same applies to Turkish Cinema in Greece. What a loss especially since cinema is about 
maximizing communication, expressing utterance beyond the system of human languages, abolishing time and space, 
and thus sustains an engrossing emotional interaction, testing our thought and belief. 

Sharing the experience of working together on a movie filmed entirely in Turkey, we had the opportunity to recognize 
how the reality closest to us, has imprinted a stigma somewhere in the collective soul, affecting our relations. Being 
under the same light, we need ways to bridge the differences just as much as we bond over similarities, by levelling up 
our relations, in the spirit of good faith, partnership and friendship. 

Bridging the divide is what Art is here for, demonstrating its wealth, diversity and power on the front line; a plea for 
continuous dialogue and, in these excessively distraught times, making space for hope. Hope is power. Change is possible. 

The initiative, aiming to become a yearly cultural event, is under the auspices and financial support of the Hellenic 
Ministry of Culture and Sports. 

It wouldn’t be efficiently implemented without the valuable support right from the start of his Holiness the Ecumenical 
Patriarch Mr. Bartholomew, the Greek Film Center (grand sponsor), the General Consulate of Greece in Istanbul, the 
Pera Museum, the Hellenic Film Academy, the Thessaloniki Cinema Museum, Zografyon Lyceum and, our co-organisers 
istos film and istos publishing house. 

Last, we would like to thank each and every one who participated in the realization of this event.

Fotini Siskopoulou
Josefina Markarian

EMEIS
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Emeis Kültür Kolektifi’yle aylar önce Yunan Film Günleri’nin organizasyonu için teatiye başladığımızda, Yunanistan 
sinemasının ne kadar küçük bir bölümüne dair bilgi sahibi olduğumuz gerçeği bizleri dahi şaşırtmıştı. Yunan Film 
Günleri’ni tam da bu eksikliği telafi etmek, Türkiye sinemasever kamuoyunu Yunanistan sinemasının belli başlı örneklerine 
aşina kılmak için mütevazı bir girişim olarak tasarladık. Yanı başımızdaki ülkenin başlıca film üreticilerini keşfetmek 
ve Türkiye seyircisine sunmak bizler için büyük bir heyecan kaynağı.     

Yunan Film Günleri seçkisi, Yunanistan’da 1960’lar ve 1980’ler arasındaki dönemde üretilmiş yönetmen sinemasına 
odaklanıyor. Seçkide yer alan filmler Yunanistan sinemasının gelişimi açısından belirleyici rol oynamış, uluslararası 
alanda da tanınmışlardır.    

On yıllık tarihinde istos yayın, günümüz Yunanistan ve Türkiye coğrafyasındaki ortak hafızaya odaklanmış, bu ortak 
hafızanın parçası olan akademik çalışmaları, edebiyat eserlerini, sinema ve müziği, kitapçı raflarında, sosyal medyada, 
beyazperdede, etkinlik alanlarında görünür kılmayı amaçlamıştır. 

Kurulduğu günden bu yana istos film ise, bağımsız sinemanın yeni/likçi sesinin arayışında olmuş, özellikle şehirli hikâyeleri 
beyazperdeye aktarmak için uğraş göstermiştir. 

Gerek istos film’in gerekse istos yayın’ın ilgi alanlarının çoğunu biraraya getiren Yunan Film Günleri’nin parçası olmaktan 
gurur duyuyor, bu etkinliği büyük bir heyecan ve coşkuyla selamlıyoruz. Bu vesileyle, etkinliğin gerçekleştirilmesine 
katkı sunan tüm destekçilerimize en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bunun güzel bir başlangıç oluşturması ve 
seneye görüşmek dileğiyle! 

istos film & istos yayın  
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When we began discussing the organization of the Greek Film Days months ago with the Emeis Cultural Collective, even 
we were surprised by the fact that we knew so little about Greek cinema. We designed the Greek Film Days as a modest 
attempt to compensate for this shortfall and to make Turkey’s cinephile public familiar with certain examples of Greek 
cinema. It is a great source of excitement for us to discover the main filmmakers of the country next to us and present 
them to the audience of Turkey. 

The selection of Greek Film Days focuses on auteur cinema produced in Greece between the 1960s and 1980s. The films 
in the selection played a decisive role in the development of Greek cinema and were internationally recognized. 

In its decade-long history, istos publication focused on the common memory of contemporary Greece and Turkey geography 
and aimed to make parts of this common memory such as academic works, literary works, and cinema and music visible 
over bookstore shelves, social media, screen and event areas. 

Since the day it was founded, istos film has been in search of the new and innovative voice of independent cinema and 
has strived to adapt especially urban stories to the white screen. 

We are proud to be a part of Greek Film Days, which brings together many of the interests of both istos film and istos 
publication, and we salute this event with great excitement and enthusiasm. We would like to take this opportunity to 
express our sincere gratitude to all our supporters who contributed to the realization of this event. Hopefully this will 
be a good start and see you next year! 

istos film & istos publishing 
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Tarihi ve kültürel ağırlığı ve Rum toplumunun her zaman özel izleriyle İstanbul, Yunan Film Günleri’ne ev sahipliği 
yapıyor. Batı ve Doğu medeniyetlerinin bu kavşağında Yunan Film Günleri etkinliğini selamlamaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum.

Yunan sinemasını öne çıkarıp yaratıcılarını İstanbullu sinemasever kamuoyuna tanıtma girişiminizi Yunan Film Merkezi 
olarak hararetle destekliyoruz. Yunan Film Günleri’ni her yıl düzenlenen bir yapıya kavuşturma hedefiniz, sinemayı 
halklar arasındaki anlayış ve diyaloğu kolaylaştıran bir mecra olarak öne çıkararak iki halk arasındaki dostluğu daha 
da pekiştirecektir.  

Pera Müzesi’nde gösterilecek on yedi film, yıllar içerisinde gerek Yunanistan gerekse de uluslararası alanda yankı 
uyandırarak ulusal kimliklerin coğrafi sınırları aşabilme yeteneklerine halel getirmediğini pratikte ortaya koymuştur. 
Bu filmler, önyargıları ortadan kaldırarak hem Türk ve Yunan halklarını hem de daha iyilerini yapmak için çalışan iki 
ülkeden sinemacıları yakınlaştırabilecek zengin ve çok biçimli küresel bir dilin çok iyi örnekleridir.

1960-1980 arasındaki dönemin filmlerinden oluşturduğunuz bu seçki, Yunan sinemasının o dönemdeki çeşitliliğini 
karakteristik bir biçimde yansıtmaktadır. Bu uzun dönemin estetik eğilim ve arayışlarının, Yunan sinemacılarının 
üstlendiği sanatsal risk ve sergiledikleri ısrarın isabetli bir tablosunu sunmaktadır. Bu sinemacıların bu dönemdeki 
adımları Yunanistan’ın zaman içindeki serüveninin inişleri ve çıkışlarını takip etti: 1960’lardaki çalkantılı yılların 
akışkanlığı, diktatörlüğün karanlığı ve sonra onun devrilmesinin yarattığı coşku ve Yunanistan’ın Avrupa haritasında 
yeni rolünü aradığı devir.

Yunan Film Günleri’nin önümüzdeki bu altı günde sinemanın halesini Pera’da görünür kılmasını diliyorum. Başarılar.

Markos Holevas
Yunan Film Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
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With its historical and cultural significance and eternally unique traces of Greek society, Istanbul hosts Greek Film Days. 
I am delighted to greet the Greek Film Days event at this junction of Western and Eastern civilizations.

As the Greek Film Center, we strongly support your attempt to highlight Greek cinema and introduce its creators to the 
cinephile community of Istanbul. Your goal of structuring Greek Film Days as an annual event will further strengthen 
the friendship between two peoples by highlighting cinema as a medium that facilitates understanding and dialogue 
among peoples. 

The seventeen films that will be shown in the Pera Museum have proved in practice that their national identities do 
not prejudice their ability to transcend geographical boundaries as they resonate both in Greece and internationally 
over the years. These films are great examples of a rich and polymorphic global language that can bring closer both 
Turkish and Greek peoples and filmmakers from both countries who are working to do better by eliminating prejudices.

This selection, which is created from the films of the period between 1960-1980, characteristically reflects the diversity 
of Greek cinema at the time. It provides an accurate picture of the aesthetic tendencies and pursuits of the long period, 
the artistic risk assumed, and perseverance practiced by Greek filmmakers. The steps taken by filmmakers in this 
period followed the ups and downs of Greece’s adventure over time: the fluidity of the turbulent years of the 1960s, the 
darkness of the dictatorship and the enthusiasm created by its overthrow, and the era in which Greece sought its new 
role on the map of Europe.

I hope that Greek Film Days will make the aura of cinema visible in Pera in the next six days. I wish you the best of success. 

Markos Holevas
Chair of the Board of Directors of the Greek Film Center
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Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu olarak böylesine müthiş bir girişimin, yani zengin kültürel mirasıyla meşhur bir 
şehirde ilk kez gerçekleşecek olan Yunan Film Günleri festivalinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Dolayısıyla bu etkinlik, sadece Yunan sinemasını Türk halkı için daha tanınır hale getirmek değil, ayrıca ancak sanatın 
başarabileceği bir şekilde ülkelerimizin insanlarını bir araya getirmek adına eşsiz bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. 
Bu bakımdan, 7-12 Haziran arasında Pera Müzesi’nde gösterilmek üzere seçilen filmler, Yunan sinemasının 1960’lı ve 
1980’li yıllara özgü çeşitliliğini yansıtmakta ve bu dönem boyunca Yunan sinemacılarının sergilediği hüner ve yaratıcılığı 
resmetmektedir. 

Buna paralel olarak, Konsolosluğun Beyoğlu’nun kalbinde yer alan tarihi binası Sismanoglio Megaro’da o dönemde 
üretilen film afişlerinin yer aldığı bir sergi düzenlenecek. Bu sayede festivale katılanlar, sinema eserlerinin farklı bir 
yönünü deneyimleyerek söz konusu dönemin daha eksiksiz bir resmini görme şansı yakalayacaklardır.

Organizatörlere büyük başarılar diliyor ve Yunan Film Günleri festivalinin yakında İstanbul’un kültür sahnesindeki 
sembol etkinliklerden birisi olmasını diliyoruz. 

Georgina Soultanopoulou
Yunanistan İstanbul Başkonsolosu
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 As the Consulate General of Greece in Istanbul we feel proud to be part of such a great initiative, namely the Greek Film 
Days festival, which will take place for the first time in a city known for its rich cultural heritage.

Thus, this festival can only be viewed as a unique opportunity not only to make Greek cinema more familiar to the 
Turkish public, but also bring together, as only art can do, the people of our countries. In this respect, the films chosen 
to be screened from 7 to 12 of June at the Pera Museum reflect the variety of Greek cinema during the 1960s and 1980s, 
illustrating the inventiveness and creativity of Greek filmmakers throughout that period. 

In parallel, an exhibition featuring film posters produced at the time will be hosted at Sismanoglio Megaro, the Consulate’s 
historic building located in the heart of Beyoğlu. In this way those attending the festival will get the chance to have a 
more complete picture of the said period by experiencing a different aspect of cinema works.

We wish the organizers every success and truly hope that the Greek Film Days festival will soon become a landmark 
event in the cultural scene of Istanbul. 

Georgina Soultanopoulou
Consul General of Greece in Istanbul
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Pera Müzesi, Yunanistan sinemasının auteur yönetmenlerinden özgün ve ödüllü filmlerin gösterileceği ve Türkiye’de 
ilk kez gerçekleşecek Yunan Film Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Yunanistan Kültür Bakanlığı, Yunan Film Merkezi, 
Yunan Film Akademisi, Yunanistan Başkonsolosluğu, Selanik Sinema Müzesi, EMEIS Kültür Kolektifi ve istos ile iş birliği 
içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, uzun yıllardır programlarımızda yer alan Yunanistan sinemasına yoğun 
ilgi gösteren izleyicilerimizi zengin bir seçkiyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Theo Angelopulos’un 1936 Günleri, Büyük İskender, Leyleğin Geciken Adımı, Ulis’in Bakışı, Sonsuzluk ve Bir Gün filmlerinin yanı 
sıra Yeşim Ustaoğlu filmi Bulutları Beklerken’in senaristi, Gece Bülteni, Alan Savunması gibi önemli polisiye romanların da 
yazarı Petros Markaris’in sunuşuyla açılacak Yunan Film Günleri’nde, 1960’lardan 1980’lere uzanan bir zaman diliminden 
film seçkisi izleyici ile buluşacak.

2019 yılının ilk aylarında bir fikir/hayal olarak başlayan ve pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşamı 
durdurmasıyla, hayata geçmesi için 3 yıl beklediğimiz bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini umuyoruz. 
7 - 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Yunan Film Günleri’ne tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.

Gizem Bayıksel, Pera Müzesi
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The Pera Museum hosts the first Greek Film Days in Turkey, which will feature original and award-winning films from 
Greek cinema’s auteur directors. Organized in cooperation with the Greek Ministry of Culture, the Greek Film Center, the 
Hellenic Film Academy, the Consulate General of Greece, the Thessaloniki Cinema Museum, EMEIS Culture Collective, 
and istos this event grants us the pleasure of presenting a rich selection to our viewers who have shown great interest 
in Greek cinema, which has been on our programs for many years.

Opening with a presentation by Petros Markaris, who is the scenarist of Theo Angelopulos’ Days of `39, Alexander the 
Great, The Suspended Step of the Stork, Ulysses`s Gaze, Eternity and a Day, and Yeşim Ustaoğlu’s Waiting for the Cloud, 
in addition to his significant detective novels such as Late-Night News and Zone Defense, Greek Film Days will bring 
together a selection of films from the 1960s to the 1980s with the audience.

Started as an idea/dream in the first months of 2019 and had to wait for 3 years to come to life with the pandemic 
stopping life in Turkey as well as all over the world, we hope that this event will continue in the coming years. We are 
inviting all our visitors to the Greek Film Days to be held from 7 to 12 June.

Gizem Bayıksel, Pera Museum
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İstanbul’da düzenlenen Yunan Film Günleri’nin 1’incisinin bize, Motherland, I See You inisiyatifini sunma fırsatı için bir 
bağlam sağlamasıdan büyük mutluluk duyuyoruz. Yunan sinemasının ilk yıllarından 2000 yılına kadar önemli ve şaşırtıcı 
filmlerden oluşan bu seyyar seçki hali hazırda Avrupa, ABD ve Avustralya’yı ziyaret etmiş ve şimdi de muhteşem Pera 
Müzesi’ne ulaşmıştır. Bu işbirliğinin, çalışmalarını hayranlıkla takip ettiğimiz ve desteklediğimiz Türk meslektaşlarımızla 
süregidecek bir ilişkinin sadece başlangıcı olmasını ümit ediyoruz. Motherland, I See You Yunan sinemasını hem geçmişe 
hem de geleceğe dönük bir bakışla incelemeye çalışırken bu bakışı, tarihi bizimkiyle iç içe olan komşumuzla ilişkiler 
kurma çabalarımıza da taşıma arzumuzu yansıtıyor.

Yunan Film Akademisi 

 
 

 
 

 
      GREETINGS

SELAMLAMA

We are very glad that the 1st edition of the Greek Film Days in Istanbul gives us the opportunity to also present within 
its context the initiative Motherland, I See You. This mobile selection of important and surprising films from the first 
decades of Greek cinema to the year 2000 has already traveled in Europe, the US, Australia and now arrives at the 
wonderful Pera Museum. We hope that this collaboration is just the beginning of an ongoing relationship with our 
Turkish colleagues, whose work we admire and support. Motherland, I See You attempts to look at Greek cinema with 
a gaze that aims at the future while being turned upon the past and we aspire to do the same in our relations building 
efforts with our neighboring country whose history is intertwined with ours.

Hellenic Film Academy
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Yunanistan’da Pindus dağının eteklerindeki Timfea köyünün nüfusu 
1939’da 1250 iken, işçi göçlerinin yoğun yaşandığı 60’larda 85 kişiye 
düşer. Angelopoulos ilk uzun filmi de olan “Tatbikat”ta, bu köyde 
gerçekten yaşanmış bir tutku suçu haberinden yola çıkar ve cinayetin 
yeniden canlandırılmasını belgelerken, tüm ülkede yaşanan ekonomik 
çöküşü de tarifler. İşçi olarak gittiği Almanya’dan yeni dönmüş eşini, 
sevgilisinin de yardımıyla öldüren Klitemnistra’nın, cinayeti nasıl 
işlediğinin zamansız hikâyesini tanıkların canlandırmaları eşliğinde 
anlatan film, bu eylemin aslında köydeki ekonomik koşullarla ne kadar 
bağlantılı olduğunun sorusunu da sorar. Cinayet anını görmesek de, 
olayların birebir canlandırılması esnasında savcının soruları, olay 
sekansları ve Angelopoulos’un da dahil olduğu televizyon ekibinin 
çektiği belgesel üzerinden dönemin gerçeklerine daha çok yaklaşırız. 

Angelopoulos’un Selanik Film Festivali’nde En İyi Yeni Yönetmen 
seçildiği ve Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü kazandığı 
filmi, sinema tarihçilerince Yeni Yunanistan Sinemasının doğuşu olarak 
nitelendiriliyor.

Filmin yenilenmiş kopyası, Theo Angelopoulos’un ailesinin katkılarıyla 
hazırlanmıştır.

THEO ANGELOPOULOS

1935’te Atina’da doğdu. Atina’da hukuk okudu. Sorbonne’a girmek için 
Paris’e gitti, ancak kısa süre sonra IDHEC film okulunda eğitime başladı. 
1964-1967 yılları arasında gazeteci ve film eleştirmeni olarak çalıştı. İlk 
kısa filmi “The Broadcast”i 1968’de çekti. 1970’lerden başlayarak “Days 
of ’36 / 1936 Günleri” (1972), “Alexander the Great / Büyük İskender” 
(1980), “The Suspended Step of the Stor / Leyleğin Geciken Adımı” (1991), 
“Ulysses’ Gaze / Ulis’in Bakışı” (1995), “Eternity and a Day / Sonsuzluk 
ve Bir Gün”(1998) gibi filmleri ile uluslararası bir başarı yakaladı ve 
Avrupa’nın en önemli auteurleri arasında yer aldı. “The Other Sea” 
isimli son filmini bitiremeden, 2012’de Pire’de yaşama veda etti. 

ÖDÜLLER

Selanik FF En İyi Sanat Filmi, En İyi Yeni Yönetmen, En 
İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü, Yunan Film 
Eleştirmenleri Birliği Ödülü En İyi Film 1970
Berlin FF FIPRESCI Ödülü 1971

Yunanistan, 1970, DCP, S&B, 98’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Theo Angelopoulos

Senaryo
Theo Angelopoulos
Stratis Karras 
Thanasis Valtinos

Görüntü Yönetmeni Giorgos Arvantinis

Kurgu Takis Davlopoulos

Müzik
Tasos Chalkias
Pantelis Soulis

Oyuncular

Toula Stathopoulou 
Yannis Totsikas  
Thanos Grammenos
Petros Hoedas

Yapımcı Giorgis Samiotis

 
 

 
 

 
 

RECONSTRUCTIONTATBİKAT
                                                           ANAPARASTASI
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A woman murders her husband, upon his return home after a long 
absence, with the complicity of the lover who has relieved her loneliness. 
Costas Ghoussis, an emigrant recently returned to his native country, 
is coming back from the fields, a shovel on his shoulder. He pushes 
open the garden gate and calls his wife: Eleni! She does not answer; 
the reason: she is hidden behind the kitchen’s door with Christos, a 
gamekeeper, the lover that she took during her husband’s absence. Just 
as Costas crosses the threshold he is attacked and strangled. Despite 
their precautions, a relative of the victim suspects them and alerts 
the police. The criminals confess their crime. The reconstruction is 
that of the examining magistrate, whose inquiries are interspersed 
with sequences of the crime – although the actual murder is never 
shown – and with a social documentary, which a TV unit (including 
the director himself) is making about the crime and the village.

The film will be shown in a digital copy courtesy of Theo Angelopoulos’ 
family.

Greece, 1970, DCP, B&W, 98’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Theo Angelopoulos

Screenplay
Theo Angelopoulos
Stratis Karras 
Thanasis Valtinos

Dir. of Photography Giorgos Arvantinis

Editing Takis Davlopoulos

Music
Tasos Chalkias
Pantelis Soulis

Cast

Toula Stathopoulou Yannis 
Totsikas  
Thanos Grammenos
Petros Hoedas

Producer Giorgis Samiotis

THEO ANGELOPOULOS

Theo Angelopoulos was born in Athens in 1935. He studied law at the 
National and Kapodistrian University of Athens, but after his military 
service went to Paris to attend the Sorbonne. He soon dropped out 
to study film at the “Institut des hautes études cinématographiques” 
(IDHEC), but dropped out too after his first year of studies because of 
aesthetic disagreements with his teachers. Angelopoulos began making 
films after the 1967 coup that began the Greek military dictatorship 
known as the Regime of the Colonels. He made his first short film 
“Broadcast” in 1968 and in the 1970s he began making a series of political 
feature films about modern Greece that went on up until his death 
in 2012 while on shooting for his latest film “The Other Sea” which 
remained unfinished. 

AWARDS

Thessaloniki FF Best Art Film, Best New Director, Best 
Supporting Actress, Best Cinematography, Greek Film 
Critics Association Awards - Best Film 1970 
Berlin FF FIPRESCI Prize 1971

 
 

 
 

       TATBİKAT
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Ünlü bir siyasetçi ve doktor, halka açık bir konuşma yaptıktan sonra, 
trafik kazası gibi görünen bir olay sonucu hayatını kaybeder. Ancak 
siyasi ortam göz önüne alındığında, bu kadar önemli bir aktivistin ölümü 
rahatsız edici sorulara yol açar. Olayın polis komplosu olduğu iddialarını 
yalanlamak için başlatılan soruşturmada yapılan otopsi, suikastın iktidar 
partisi tarafından tasarlandığını ortaya çıkarır. İnatçı bir yargıcın 
korkusuz tutumu, sorumluların saklanmasına izin vermeyecektir.

Altmışların sonlarında uluslararası bir sansasyon yaratmış Costa-Gavras 
filmi “Z”, nabız atışı başından sonuna durmayan sarsıcı bir siyasi gerilim. 
1963 Mayıs’ında savaş karşıtı bir konuşma yaparken suikast sonucu 
öldürülen Yunan solcu aktivist Gregoris Lambrakis’ten esinlenerek 
Vassilis Vassilikos’un yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan film, tüm 
dünyada toplumsal hareketlenmelerin ve savaş karşıtı seslerin çoğaldığı 
60’ların sonunda büyük tartışmalar yaratmış ve hikâyenin nerede geçtiği 
belirtilmese de Yunanistan’da gösterimi uzun yıllar engellenmişti.

“Z”, Gavras’ın teknik olarak da cüretkâr bakışı, ritmik kurgusu, Raoul 
Coutard’ın etkileyici görüntüleri ve Mikis Theodorakis’in ikonik müziği 
ile zamansız bir başyapıt olmayı sürdürüyor. 

Filmin yenilenmiş dijital kopyası, “Motherland, I See You” projesi kapsamında 
2014 yılında, CNC’nin desteğiyle  KG Productions tarafından hazırlanmıştır. 

COSTA-GAVRAS

Aktivist sinemanın simgesi ve Cinémathèque Française’in başkanı olan 
Yunan-Fransız yönetmen Costa-Gavras, 1933’te dünyaya geldi. Babası 
siyasi tutuklu olduğu için Yunanistan’da üniversite okumasına izin 
verilmeyince, 1951’de Sorbonne Üniversitesi’nde hukuk okumak için 
Fransa’ya gitti. Fransız Sinemateki’nde izlediği Yeni Dalga sineması 
örneklerinin yarattığı tutkuyu izleyerek meşhur Fransız film okulu 
IDHEC’te sinema eğitimine başladı. Henri Verneui, René Clair gibi 
yönetmenlerin yardımcılığını yaptı. 1965’te ilk uzun filmi “Compartiment 
Tueurs / Cinayet Vagonu”nda çalıştığı Yves Montand ile ortaklıklarını, 
“Z”, “Missing / Kayıp”, “L’aveu / İtiraf” ve “L’état de siège / Sıkıyönetim” 
filmlerinde sürdürdü. 1975’te “Section spéciale” ile Cannes’da En İyi 
Yönetmen seçildi. Adını geniş kitlelere duyuran ve 60’lar sonunda 
uluslararası sansasyon yaratan filmi “Z” ile En İyi Yönetmen Oscar’ına 
aday gösterildi ve Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü’nü aldı. 1982’de 
çektiği “Missing”, Cannes’da Altın Palmiye’yi Yılmaz Güney ve Şerif 
Gören’in “Yol” filmiyle paylaşırken, En İyi Uyarlama Senaryo dalında 
da Oscar’ın sahibi oldu. 1990’da “Music Box” filmiyle Berlinale’de Altın 
Ayı Ödülü’nü kazandı.

ÖDÜLLER

Cannes FF En İyi Erkek Oyuncu, Jüri Ödülü 1969 
New York Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri En İyi 
Film, En İyi Yönetmen 1970 
Altın Küre Ödülleri Yabancı Dilde En İyi Film 1970 
Akademi Ödülleri En İyi Kurgu, Yabancı Dilde En İyi 
Film 1970 

Fransa, Cezayir, 1969, DCP, Renkli, 86’ 
Fransızca, Rusça, İngilizce; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Costa-Gavras

Senaryo

Costa-Gavras   
Ben Barzman   
Jorge Semprun  
(Vassilis Vassilikos’un 
romanından)

Görüntü Yönetmeni Raoul Coutard

Kurgu Françoise Bonnot

Müzik Mikis Theodorakis

Oyuncular

Yves Montand   
Irene Pappas   
Jean-Louis Trintignant  
Francois Périer   
Jacques Perrin

Yapımcı
Jacques Perrin
Ahmed Rachedi

Yapım
Reganne Films
Galatée  Films

ÖLÜMSÜZ (Z)
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In this Academy Award winner—loosely based on the 1963 assassination 
of Greek left-wing activist Gregoris Lambrakis— a prominent politician 
and doctor is killed, after giving a public speech, in what appears 
to be a traffic accident. But given the political climate, the death of 
such a prominent activist raises troubling questions. An investigation 
is launched to try to dispute claims of a police conspiracy, but a 
postmortem examination suggests that the ruling party was behind 
his death. And a tenacious magistrate is determined not to let them 
get away with it.

The film will be screened in a restored digital copy created in 2014 by KG 
Productions with the support of CNC and is part of the “Motherland, I See 
You” initiative. 

COSTA-GAVRAS

Costa-Gavras is a renowned Greek-French film director and producer 
who is known for making films with overt political themes. During the 
World War II, his father, a tax official in Athens, worked for the left wing 
resistance movement and became marked as a communist. Later with 
the defeat of the communists in the civil war, he was jailed. It not only 
affected the family financially, but closed the door for higher studies 
for young Gavras. Consequently, he was forced to move to France, 
where he graduated from Institute for Advanced Cinematographic 
Studies in Paris. Thereafter, he started working as assistant to various 
reputed directors and had his directorial debut in mid-1960s with a 
French thriller film called “Compartiment tueurs”. However, his later 
films began to carry an overt political message; most significant of 
them being “Z”, which won the Academy Award for Best Foreign Film 
and earned Gavras a nomination for best director, as well as “État 
de Siège”, “Missing”, “Hamma K” etc. He also showed his prowess in 
directing comedy with “État de Siège”. Although most of his movies 
were made in French, starting with “Missing” (1982) several were made 
also in English. 

AWARDS

Cannes FF Best Actor, Jury Prize 1969 
New York Film Critics Circle Awards Best Film, Best 
Director 1970
Golden Globes Best Foreign Language Film 1970 
Academy Awards Best Film Editing, Best Foreign 
Language Film 1970

France, Algeria, 1969, DCP, Colour, 86’
French, Russian, English; Turkish & English Subtitled

Director Costa-Gavras

Screenplay

Costa-Gavras   
Ben Barzman   
Jorge Semprun  
(based on the novel by Vassilis 
Vassilikos)

Dir. of Photography Raoul Coutard

Editing Françoise Bonnot

Music Mikis Theodorakis

Cast

Yves Montand   
Irene Pappas   
Jean-Louis Trintignant  
Francois Périer   
Jacques Perrin

Producer
Jacques Perrin
Ahmed Rachedi

Production
Reganne Films
Galatée  Films

Z
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Alman işgalinin son dönemlerinde Atina’nın kalabalık mahallelerinden 
Kokkinia’da bir yaz gecesi, Kosmas adlı bir karaborsacı Alman devriyeleri 
tarafından tutuklanır. Ondan Direniş’teki insanları ispiyonlaması 
istenir; aksi takdirde idam edilecektir. Ertesi gün Kosmas, siyah bir 
maske takar ve evlerinden zorla alınıp meydana dizilen direnişçileri 
parmağıyla gösterir. 

Sürrealist yönetmen ve film kuramcısı Adonis Kyrou’nun, dünya 
prömiyerini yaptığı Cannes’da büyük tartışmalar koparmış filmi, 1944 
yılında 300’den fazla insanın infaz edildiği ve Yunanistan tarihinin 
dönüm noktalarından olan Kokkinia Ablukası adlı olaydan yola çıkıyor. 
Yunan direnişinin ilk ve temel tasvirlerinden biri sayılan bu olayı 
Brechtyen bir tavırla yeniden yaratan “Abluka”, şiirsel gerçekçiliğin 
zirvelerinden sayılan finali ve Mikis Theodorakis imzalı müzikleriyle 
40’ların baskı ve korku dolu ortamını seyircide derinden uyandırıyor.

Filmin yenilenmiş dijital kopyası, Yunan Film Akademisi’nin “Motherland, 
I See You” projesi kapsamında hazırlanmıştır.

ADONIS KYROU

Sinemada gerçeküstücülüğün ilk kuramcılarından film yazarı ve 
yönetmen Adonis Kyrou, 1923’te Atina’da dünyaya geldi. 1951’de, Man Ray, 
André Breton, Hans Richter, Antonin Artaud gibi yazar ve felsefecilerin 
yazılarını yayımlayan ‘L’Age du cinéma’ dergisinin kuruculuğunu ve 
yayın yönetmenliğini üstlendi. 50’lerin meşhur Fransız sinema dergisi 
‘Positif’in ekibine katıldı ve burada çok sayıda makale yayımladı. 1957’de 
kısa film ve belgesellerle başladığı yönetmenlik kariyerinde ilk uzun 
filmi olan “The Roundup”, 1966’da Cannes Film Festivali’nin Uluslararası 
Eleştirmenler Haftası’nda gösterildi ve hararetli tartışmalar yarattı. 
“Amour - érotisme & cinéma” (1957), “Le Surréalisme au cinéma” (1952 
| 1963), “L’age d’or de la carte postale / Sinema Seyircisinin El Kitabı” 
(1966) kitaplarını da yazan Kyrou, avangard sinemanın ve sürrealist 
hareketin gerçek savunucularındandı. 1985’te Paris’te hayata veda etti. 

ÖDÜLLER

Selanik FF Onursal Ödül 1965

Yunanistan, 1965, DCP, S&B, 90’
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı

Yönetmen Adonis Kyrou

Senaryo
Adonis Kyrou
Gerasimos Stavrou 
Jean-Paul Török

Görüntü Yönetmeni
Giorgos Panousopoulos  
Grigoris Danalis

Kurgu Panos Papakyriakopoulos

Müzik Mikis Theodorakis

Oyuncular

Kostas Kazakos   
Manos Katrakis   
Kostas Bakas   
Alexandra Ladikou   
Giannis Fertis

Yapımcı Dionisis Kourouniotis

Yapım Grift Films

 
 

 
 

 
 

 
THE ROUNDUPABLUKA                     TO BLOKO
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A summer night in 1944 in Kokkinia, Kosmas, a black marketeer, is 
out with his friends before he is arrested by the German patrol. The 
Germans push him to turn in people from the Resistance, or they will 
execute him. The next day, Kosmas wears a black hood and points at the 
combatants who have been forced to gather at the main square of the 
village. The film of the hyperrealist filmmaker and writer Adonis Kyrou, 
recreates the terrifying conditions of the blockade of Kokkinia, when, in 
the last period of the German occupation, the populous neighbourhoods 
of Athens resisted at any cost.

The film will be shown in a new digital copy (DCP) created by the Hellenic 
Film Academy for the purposes of the “Motherland, I See You” initiative.

ADONIS KYROU

Adonis A. Kyrou was a Greek filmmaker and writer, whose works often 
appeared under the name Ado Kyrou. He was the son of Achilleus A 
Kyrou and grandson of Adonis Kyrou, owners and publishers of the 
newspaper Estia. In December 1945, Kyrou moved to Paris, France, 
along with many other Greek intellectuals on the Mataroa voyage. There 
he worked as a critic, filmmaker, and author of L’ ge d’or de la carte 
postale (1966), Amour - érotisme et cinéma (1957) and Le Surréalisme 
au cinéma (1953), the last two published by Eric Losfeld’s publishing 
house Le Terrain Vague. He was also a contributor to the French film 
journal Positif. 

Greece, 1965, DCP, B&W, 90’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Adonis Kyrou

Screenplay
Adonis Kyrou
Gerasimos Stavrou 
Jean-Paul Török

Dir. of Photography 
Giorgos Panousopoulos  
Grigoris Danalis

Editing Panos Papakyriakopoulos

Music Mikis Theodorakis

Cast

Kostas Kazakos   
Manos Katrakis   
Kostas Bakas   
Alexandra Ladikou   
Giannis Fertis

Producer Dionisis Kourouniotis

Production Grift Films

AWARDS

Thessaloniki FF Honorary Award 1965
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Atina’da ıssız bir sokakta gece yarısı. Genç bir kadın, gölgelerin 
içine gizlenmiş bir yabancı tarafından bıçaklanarak öldürülür. Suçlu 
olduğu iddia edilen Yannis Zahos, kadınları öldürmeyi hayal eden, akli 
dengesi yerinde olmayan genç bir adamdır. Bunun ona güç verdiğine 
ve erkekliğini toplumun ondan beklediği şekilde doğruladığına 
inanmaktadır. Tutuklandıktan hemen sonra cinayeti işlediğini 
itiraf eder, ama duruşma esnasında ifadesinin tutarsız ve basında 
okuduklarından ibaret olduğu ortaya çıkar. Gerçeği arayış muallakta 
kalır; toplum ile birey arasındaki çatışma devam eder. 

Tonia Marketaki’nin çağdaş Yunanistan sinemasında bir dönüm noktası 
olan bu ilk filmi, gerçek bir cinayete dayanıyor. Gerçeğin birçok yüzü 
ve suçlusu olduğunu söyleyen Marketaki, suça odaklanmak yerine 
kadınların toplumsal baskı altında nasıl ezildiğini anlatarak zamanının 
çok ötesinde bir feminist bakış getiriyor. Film, işlediği suçu gururla 
taşıyan bir katilin zihninin labirentlerinde dolaşarak, cunta döneminde 
belirsizlik ve kayıtsızlıkla boğuşan bir toplumun fotoğrafını çekiyor. 

Filmin yenilenmiş dijital kopyası, Yunan Film Akademisi’nin “Motherland, 
I See You” projesi kapsamında hazırlanmıştır. 

TONIA MARKETAKI

1942’de Atina’da dünyaya geldi. Paris’teki efsanevi sinema okulu IDHEC’e 
seçildi. Yönetmen olmak istemesine rağmen, kadınlara pek de fırsat 
verilmeyen bir dönemdi ve görüntü yönetmenliği okudu. 1967’de ilk 
kısa filmi “John and the Road”u çekene dek sinema eleştirmenliği yaptı. 
Yunanistan’daki askeri diktatörlük döneminde tutuklandı ve hapsedildi. 
Tarım Bakanlığı’nda çiftçiler için eğitici filmlerini çekerken Cezayir’e 
kaçtı. 1973’te Yunanistan’a döndü ve ilk filmi “John the Violent”ı yönetti. 
Film, Selanik Film Festivali’nde ödüller aldı ve Berlinale’nin Forum 
bölümünde gösterildi. “The Price of Love” (1984) ve “Crystal Nights” 
(1991) adlı filmleri de yöneten Marketaki, 1994’te Atina’da hayata veda 
etti. 

ÖDÜLLER

Selanik FF Onursal Ödül, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek 
Oyuncu, En İyi Senaryo 1973

Yunanistan, 1973, DCP, S&B, 180’
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı

Yönetmen Tonia Marketaki

Senaryo Tonia Marketaki

Görüntü Yönetmeni
Giorgos Arvanitis 
Giorgos Panousopoulos

Kurgu Giorgos Korras

Oyuncular

Manolis Logiadis
Mika Flora
Vangelis Kazan
Minas Chatzissavas  
Takis Doukakos  
Mairi Metaxa  
Nikitas Tsakiroglou  
Lida Protopsalti  
Malaina Anousaki  
Kostas Arzoglou

Yapımcı Tonia Marketaki
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It’s midnight on a deserted street in Athens. A young woman is stabbed 
to death by a stranger, who instantly slips into the shadows. The 
alleged perpetrator, John Zachos, is a mentally unstable young man 
who fantasizes about killing women. He believes this gives him a sense 
of empowerment and validates his manhood as dictated by society at 
large. After his arrest, he immediately confesses to the murder, but 
during the trial it becomes apparent that his testimony is a recreation 
of what he reads in the press and is full of inconsistencies. The search 
for the truth is hanging in the balance and the battle between society 
and individual continues to rage.

The film will be shown in a new digital copy (DCP) created by the Hellenic 
Film Academy for the purposes of the “Motherland, I See You” initiative.

TONIA MARKETAKI

She was born in Athens and studied in Paris at the I.D.H.E.C. She worked 
as a film critic from 1963 to 1967 before making her first short film 
“John and the Road”. Her first feature film “Violent John” (1973) won 
her a critical acclaim when it was presented in the Forum at the Berlin 
International Film Festival. It was followed by the television series “The 
Lemon Grove (1978)” and the films “The Price of Love” (1984), winner of 
the Golden Olive at the Bastia Film festival and “Crystal Nights” (1991). 

AWARDS

Thessaloniki FF Honorary Award, Best Director, Best 
Actor, Best Screenplay 1973

Greece, 1973, DCP, B&W, 180’ 
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Tonia Marketaki

Screenplay Tonia Marketaki

Dir. of Photography 
Giorgos Arvanitis 
Giorgos Panousopoulos

Editing Giorgos Korras

Cast

Manolis Logiadis
Mika Flora
Vangelis Kazan
Minas Chatzissavas  
Takis Doukakos  
Mairi Metaxa  
Nikitas Tsakiroglou  
Lida Protopsalti  
Malaina Anousaki  
Kostas Arzoglou

Producer Tonia Marketaki
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Askerliğini tamamlamış taşralı iki genç, evlerine otostop çekerek 
dönmeye çalışmaktadır. Yolculukları sırasında yanlışlıkla, içlerinden 
birinin öldürüldüğü bir kavgaya karışırlar. Hayatta kalan genç adamın 
yardımına, güçlü ve özgür ruhlu kamyon şoförü bir kadın yetişir. İkilinin 
yolculukları sürerken polis de genç adamı aramaktadır.

Selanik Film Festivali’nden ödüllü zengin senaryosuyla eleştirmenlerden 
övgüler toplamış “Geçit”, yalın ve gerçekçi diyalogları, detaylarla süslü 
sahneleri ve oyuncularının kusursuz yorumuyla özgünlüğünü başından 
sonuna duyuran bir yol filmi.

VASSILIKI ELIOPOULOU

1948’de Kozani’de dünyaya geldi. Sinema okudu. 1972’den başlayarak 
kısa film ve belgeseller yönetti. İlk uzun filmi “To Perasma” ile Selanik 
Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü aldı. Üçüncü ve şimdilik 
son filmi “Me Mia kravgi” (1995) ile Selanik’te FIPRESCI Ödülü’nü 
kazandı. Aynı zamanda “Liuba and Other Fragrances” (2000), “Heart 
of the Hare” (2005), “Smith” (2010), “The Monster in the Subway” (2017) 
kitaplarının yazarıdır. 

ÖDÜLLER

Selanik FF En İyi Senaryo 1990

Yunanistan, 1989, mp4, Renkli, 90’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Vassiliki Eliopoulou

Senaryo Vassiliki Eliopoulou

Görüntü Yönetmeni Andreas Sinanos

Kurgu Giorgos Triandafyllou

Müzik Panayotis Kalatzopoulos

Oyuncular

Giorgos Ninios   
Kariofillia Karabeti   
Vangelis Liodakis   
Vangelis Kazan   
Zozo Zarpa   
Zoe Salayanni

Yapımcı
Vassiliki Eliopoulou
Nikos Moustakas

Yapım Greek Film Center
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Two young men from the provinces, having completed their military 
service, hitch a ride back to their homes. During the course of their 
journey, quite by chance in a gas station, they become embroiled in 
a fight during which one of them is killed. The death of his friend 
causes the other young man to change his life with the help of a strong, 
independent woman lorry driver. During this time, he observes the 
efforts of the police to discover the identity of his dead friend.

VASSILIKI ELIOPOULOU

Vassiliki Eliopoulou was born in Kozani in 1948. She studied film. Since 
1972 she has been writing and directing for cinema and television. She 
has directed two feature films as well as short films and documentaries. 
She has also edited broadcasts for the 2nd and 3rd State Broadcasting 
Channels. As a writer she published “Liuba and Other Fragrances” 
in 2000, the collection of “Heart of the Hare” short stories in 2005, 
“Smith” in 2010 (awarded the State Prize for Fiction), “The Exercise 
of the Roth” in 2013 and the collection of short stories “The Monster 
in the Subway” in 2017. 

AWARDS

Thessaloniki FF Best Screenplay 1990

Greece, 1989, mp4, Colour, 90’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Vassiliki Eliopoulou

Screenplay Vassiliki Eliopoulou

Dir. of Photography Andreas Sinanos

Editing Giorgos Triandafyllou

Music Panayotis Kalatzopoulos

Cast

Giorgos Ninios   
Kariofillia Karabeti   
Vangelis Liodakis   
Vangelis Kazan   
Zozo Zarpa   
Zoe Salayanni

Producer
Vassiliki Eliopoulou
Nikos Moustakas

Production Greek Film Center
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Taşrada bir kaplıca kasabasındaki evine geri dönen asker kaçağı Manolis’in 
tek bir isteği vardır, topluma dahil olmak. Atina’dan birlikte geldiği, 
gizlediği sevgilisi Hristos, onun asi karakterine hayranlık duyarken, cinsel 
yönelimini gizlemesi ve görünüşte zahmetsizce, toplumun çelişkilerine 
katlanmasını da acıyla izler. Kasaba yerel turizm işletmeleri sayesinde 
zenginleşirken, para da insanları birbirine bağlayan tek unsur olmuştur. 
Kısa yoldan para kazanma ve kontrolsüz ticaret ortamı, Manolis’e 
toplumda yeniden kabul görme imkânı sunarken, Hristos onun bu 
dönüşümünün sessiz tanığı olur. 

George Korras ve Christos Voupouras’ın birlikte yazıp yönettikleri ve 
kurgusunu üstlendikleri filmleri “Asker Kaçağı”, sınırlara başkaldıran 
Manolis’in topluma uyumlanması ve kendine yabancılaşması üzerinden 
dönemin kırsal Yunan toplumundaki erkekliğin yıkıcı doğasını tarifliyor.  

Filmin yenilenmiş dijital kopyası, Yunan Film Akademisi’nin “Motherland, 
I See You” projesi kapsamında hazırlanmıştır.

GIORGOS KORRAS

1948’de Derveni’de doğdu. Atina Üniversitesi’nde Yunan Tarihi ve 
Edebiyatı; Stavrakos Okulu’nda sinema eğitimi aldı. Çeşitli dergi ve 
gazetelerde eleştirmen olarak çalıştı. Çok sayıda filmin kurgusunda 
çalıştı. 

CHRISTOS VOUPOURAS

1954’te Midilli’de dünyaya geldi.  Atina’da sinema eğitimi aldı. 2014’te 
kısa hikayelerini o“At the Dead-end of Asomaton Street” ve “7 Kinds 
of Wrath” isimleriyle kitaplaştırdı. 

İki yönetmen, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan “...
lipotaktis” adlı filmle başlayan birlikteliklerini 1997’de “Mirupafshim” 
(1997) ile sürdürdürler. İkilinin ayrıca, “Mirupafshim Tha Pei Kali 
Antamosi” adlı ortak kitapları vardır. Korras son 25 yıldır özel okullarda 
ve Selanik Aristotle Üniversitesi Film Bölümü’nde Film Estetiği dersleri 
verirken, Voupouras da yazmaya devam ediyor.

ÖDÜLLER

Selanik FF En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 1988
Turin Gay FF En İyi Film 1989

Yunanistan, 1988, DCP, Renkli, 121’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı

Yönetmen
Giorgos Korras   
Christos Voupouras

Senaryo
Giorgos Korras   
Christos Voupouras

Görüntü Yönetmeni Andreas Bellis

Kurgu
George Korras   
Christos Voupouras

Müzik Eleni Karaindrou

Oyuncular

Stelios Mainas   
Leonidas Nomikos   
Toula Stathopoulou   Stelios 
Pavlou   
Cinda Stefanopoulou   
Giorgos Yiannopoulos

Yapımcı
George Korras   
Christos Voupouras

Yapım
Greek Film Center   
Greek State TV
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In a provincial spa town, Manolis, who has been an army deserter three 
times, wants to reintegrate into the society of his hometown. This 
change is observed with bitterness by Christos, a young gay man who 
arrives there from Athens, fascinated by Manolis’ rebel character, and 
his ability to carry all the contradictions of their social environment, 
seemingly effortlessly. In this mosaic of characters, money acts as a 
connecting link, as the town ultimately prospers thanks to the local 
tourist businesses. It is precisely this turn to quick profit and the 
dead end of uncontrolled commercialization that will ultimately allow 
Manolis to be assimilated by his surroundings, leaving Christos to 
watch feeling fascinated and repelled at the same time. Not only is 
their homosexuality not accepted, but the bourgeois hostility is echoed 
and reproduced by the provincial riches.

The film will be shown in a new digital copy (DCP) created by the Hellenic 
Film Academy for the purposes of the “Motherland, I See You” initiative.

GIORGOS KORRAS

He was born in Derveni in 1948. He studied Greek Literature and History 
at the University of Athens, and cinema at Stavrakos School. He has 
worked as a critic in newspapers and magazines, as a scriptwriter and 
director and as a radio producer. He has edited several films.

CHRISTOS VOUPOURAS

Born in Mytilene in 1954. He studied film in Athens. He has directed 
films and documentaries. As a writer he published the collection of “At 
the Dead-end of Asomaton Street” short stories in 2004 and “7 Kinds 
of Wrath” in 2014. He also works as an assistant director and editor.

AWARDS

Thessaloniki FF Best Supporting Actress 1988
Turin Gay FF Best Quality Film Award 1989

Greece, 1988, DCP, Colour, 121’
Greek; Turkish & English Subtitled 

Director
Giorgos Korras   
Christos Voupouras

Screenplay
Giorgos Korras   
Christos Voupouras

Dir. of Photography Andreas Bellis

Editing
George Korras   
Christos Voupouras

Music Eleni Karaindrou

Cast

Stelios Mainas   
Leonidas Nomikos   
Toula Stathopoulou   Stelios 
Pavlou   
Cinda Stefanopoulou   
Giorgos Yiannopoulos

Producer
George Korras   
Christos Voupouras

Production
Greek Film Center   
Greek State TV
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Yazmayı reddeden bir yazarın çılgın gecesi. Eşinden ve gizli ilişki yaşadığı 
psikiyatrından kaçan Martha, kendini tuhaf ve terk edilmiş bir şehirde 
fırtınanın ortasında bulur. En derin arzusu, kaybettiği bütünlüğüne 
yeniden kavuşmaktır. 

Delilik - Ölüm - Katarsis! 

90’larda henüz 46 yaşındayken kaybettiğimiz şair ve yönetmen Frieda 
Liappa’nın San Sebastián Film Festivali’nde En İyi Yeni Yönetmen 
seçildiği bu stilize filmi, varoluşçuluk üzerine gerçeküstücü ve 
minimalist bir yapıt.  

Bu film yalnızca Türkçe altyazılı olarak gösterilecektir.

FRIEDA LIAPPA

1948’de Messina’da dünyaya geldi. Atina Üniversitesi’nde edebiyat ve 
Londra Film Okulu’nda sinema okudu. Aynı zamanda şair de olan Liappa, 
1972’de çektiği kısa filmi “Meta 40 Meres” ile yönetmenlik kariyerine 
başladı. 1977’de ilk uzun filmi “Mia Zoi Se Thymamai Na Fevgeis”, Selanik 
Film Festivali’nde İkincilik Ödülü’nü aldı. 1994’te yaşama veda etti. 

ÖDÜLLER

San Sebastián FF En İyi Yeni Yönetmen 1986
Selanik FF En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü 
Yönetimi, En İyi Kurgu, En İyi Özel Efektler 1986

Yunanistan, 1986, DCP, Renkli, 86’ 
Yunanca; Türkçe Altyazılı 

Yönetmen Frieda Liappa

Senaryo

Frieda Liappa   
Kyriakos Aggelakos    
Christos Angelakos   
Yorgos Bramos

Görüntü Yönetmeni Nikos Smaragdis

Kurgu Takis Yannopoulos

Oyuncular

Eleonora Stathopoulou   
Pemy Zouni   
Takis Moshos
Yorgos Moshos
Ilektra Alexandropoulou
Christos Nikitaidis

Yapımcı
Frieda Liappa   
Kyriakos Aggelakos

Yapım
Greek Film Center   
Negative Ltd.
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The delirious night of a writer who refuses to write. Running away 
from her husband and her psychiatrist, with whom she also shares 
an elusive intimate relationship, she wanders through a storm in the 
strange and deserted city. Her ultimate desire is to re-invent a lost 
world of unity.

Madness - Death - Catharsis.

Screening will be with Turkish subtitles only.

FRIEDA LIAPPA

She was born in Messina in 1948. She studied literature at the University 
of Athens and cinema at London Film School. Prior to directing, he 
published poetry collections and collaborated with various film 
magazines.

AWARDS

San Sebastián FF Best New Director 1986 
Thessaloniki FF Best Actress, Best Cinematography, 
Best Editing, Best Special Effects 1986

Greece, 1986, DCP, Colour, 86’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Frieda Liappa

Screenplay

Frieda Liappa   
Kyriakos Aggelakos    
Christos Angelakos   
Giorgos Bramos

Dir. of Photography Nikos Smaragdis

Editing Takis Yannopoulos

Cast

Eleonora Stathopoulou   
Pemy Zouni   
Takis Moschos   
Giorgos Moschos   
Electra Alexandropoulou  
Christos Nikitaidis

Producer
Frieda Liappa   
Kyriakos Aggelakos

Production
Greek Film Center   
Negative Ltd.
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Atina, seçkin Arap iş insanlarının seri cinayetleriyle çalkalanırken, 
genç hırsız Dimitris yanlışlıkla katilin kimliğini keşfeder. Adının Olga 
Robards olduğunu öğreneceği bu karizmatik Yunan-Amerikalı kadını 
ne pahasına olursa olsun tanımaya karar verir ve bunun için de suç 
konularında uzman, kaçak münzevi bir adam olan “Filozof”tan yardım 
ister.

Hristos Vakalopoulos’un birçok filminde birlikte çalıştığı fetiş oyuncusu 
Olia Lazaridou’dan büyüleyici bir femme fatale yarattığı “Olga Robards”, 
gerilimden film noir’a, aksiyondan komediye, türler arasında geziyor 
ve Andreas Sinanos’un Selanik Film Festivali’nden ödüllü görüntüleri 
eşliğinde 80’ler Atina’sını büyülü bir şekilde resmediyor. 

HRISTOS VAKALOPOULOS

1956’da Atina’da dünyaya geldi. Atina’da ekonomi, Paris’te sinema okudu. 
Çeşitli gazete ve dergilerde film eleştirmeni olarak çalıştı. 80’lerin 
ortasında kısa filmlerle başladığı kariyerinde, “Olga Robards” (1989) ve 
Selanik Film Festivali’nde En İyi Yönetmen seçildiği “Parakalo, Gynaikes, 
Mi Klaite …” (1992) adlı uzun filmleri yönetti. 1993’te Atina’da yaşama 
veda etti.

ÖDÜLLER

Selanik FF En İyi Görüntü 1989

Yunanistan, 1989, DCP, Renkli, 86’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Hristos Vakalopoulos

Senaryo
Hristos Vakalopoulos  
Antonis Kioukas

Görüntü Yönetmeni Andreas Sinanos

Kurgu Kostas Iordanidis

Müzik Nikos Xydakis

Oyuncular

Olia Lazaridou   
Antonis Kafetzopoulos   
Giorgos Symeonidis   
Stavros Tsiolis   
Kostas Tsakonas

Yapımcı Hristos Vakalopoulos

Yapım
Greek Film Center   
Greek State TV

OLGA ROBARDS
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While Athens is in an uproar over a series of murders of prominent 
Arab businessmen, Dimitris, a young thief, accidentally discovers the 
identity of the killer, a strange Greek- American woman who was born 
in Athens and bears the name of Olga Robards. The young man decides 
that he must get to know this woman at all costs and seeks the aid of 
the so- called “the Scientist”, a recluse and fugitive from the law who 
is considered a real authority on crime. They will both meet the killer 
who turns out to be a charismatic woman on the brink of death.

HRISTOS VAKALOPOULOS

He studied economics in Athens and film in Paris. He has worked as a 
film critic for the newspaper “Avgi” (1975-1985) and in the magazines 
“Contemporary Cinema,” and “Anti”. He has published the books “The 
Best-Sellers Case” (1980), “The Graduates” (1984), “New Athenian 
Stories” (1988) and “The Horizon Line” (1992). Co-screenwriter of Stavros 
Tsiolis’s “About Santa Claus” and Nikos Panagiotopoulos’s “The Woman 
Who Dreamed”. He directed the short feature films “Terrace” (1984) 
and “Theatre” (1986) and the long feature “Olga Robards” (1989). In 
1993 he co-wrote and co-directed with Stavros Tsiolis the feature film 
“Please Women, Don’t Cry”. 

AWARDS

Thessaloniki FF Best Cinematography 1989

Greece, 1989, DCP, Colour, 86’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Hristos Vakalopoulos

Screenplay
Hristos Vakalopoulos  
Antonis Kioukas

Dir. of Photography Andreas Sinanos

Editing Kostas Iordanidis

Music Nikos Xydakis

Cast

Olia Lazaridou   
Antonis Kafetzopoulos   
Giorgos Symeonidis   
Stavros Tsiolis   
Kostas Tsakonas

Producer Hristos Vakalopoulos

Production
Greek Film Center   
Greek State TV

OLGA ROBARDS
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Çok uluslu bir bilişim şirketinde program analisti olarak çalışan 30 
yaşındaki Zoi, aynı zamanda evli ve iki çocuk annesidir. ABD’de özel 
bir eğitim programına seçilen tek kadın olduğunu yeni öğrenmiştir. 
Zekasıyla bu başarıya ulaşmış Zoi’nin bilmediği bir şey vardır; o da, 
anılarının ve ilkel içgüdülerinin, bilinçaltını, işini ve tüm kimliğini 
kontrolü dışında nasıl etkilediğidir. Sıcakların insanı çileden çıkardığı 
bir yaz günü ailesi ile birlikte Yunan Milli Parkı’na giden Zoi’nin başına 
gelen bir olay, onun karanlık iç güdülerine boyun eğmesine, yavaş 
yavaş tüm kimlik duygusunu kaybetmesine ve avlanan bir hayvan 
gibi kaçmasına neden olur. Eşi ve kızları onu kurtarmak için umutsuz 
bir çabaya girer.

Giorgos Panousopoulos’un yazıp yönettiği, aynı zamanda yapımcılığını, 
kurgusunu ve görüntü yönetmenliğini de üstlendiği “Çılgınlık”, Euripides 
oyunu “Bakkhalar” ile açıkça bir diyalog kuruyor ve tragedyayı modern 
bakışla yeniden yaratıyor. “Bakkhalar”ın kadınları gibi sınır ve kural 
tanımaz birine dönüşen Zoi’nin yaşadıkları; insanlığın dünyevi ile 
uhrevi, içgüdü ile akıl arasındaki ezeli mücadelesini de somutlaştırıyor. 
Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışmış “Çılgınlık”, izleyiciyi 
Dionysos’un müziği ve başkaldırısına çağıran Nikos Xydakis imzalı 
müzikleri ile de baştan çıkarıcı bir film. 

Filmin yenilenmiş dijital kopyası, Yunan Film Akademisi’nin “Motherland, 
I See You” projesi kapsamında hazırlanmıştır.

GIORGOS PANOUSOPOULOS

1942’de Atina’da dünyaya geldi. İlk uzun filmi “Honeymoon”, 1979 yılında 
Selanik Film Festivali’nde En İyi Yeni Yönetmen, Erkek Oyuncu ve Kadın 
Oyuncu ödüllerini kazandı. Üçüncü filmi olan ve adını uluslararası 
alanda duyuran Mania / Çılgınlık (1985), Berlin Film Festivali’nde Altın 
Ayı için yarıştı. 1964 ve 2018 yılları arasında 37 filmde çalıştı.

Yunanistan, 1985, DCP, Renkli Colour, 92’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Giorgos Panousopoulos

Senaryo Giorgos Panousopoulos

Görüntü Yönetmeni Giorgos Panousopoulos

Kurgu Giorgos Panousopoulos

Müzik Nikos Xydakis

Oyuncular

Alessandra Vanzi   
Aris Retsos   
Antonis Theodorakopoulos   
Stavros Xenidis

Yapımcı
Giorgos Panousopoulos
Yorgos Tsemberopoulos

Yapım
Synergasia Ltd  
Greek Film Center  
Spentzos films

 
 

 
 

 
 

        MANIA

ÇILGINLIK

                                     

        MANIA



 30 

It’s one of those impossibly scorching hot days of early summer, when 
the heat beats down on humanity so relentlessly that anything can 
happen. 30-year-old Sophie is married with two children and works at 
a multinational IT company as a program’s analyst. She has just found 
out that she’s the only female chosen to attend a special educational 
program in the US because of her square logic. What she doesn’t know is 
that her memories and her primal instincts affect her subconsciousness, 
her work and her entire identity in ways she cannot control.

That same afternoon, at the National Gardens, a series of events 
cause her to fall prey to those dark inner forces, gradually losing all 
sense of identity and running away, like a hunted animal, while her 
husband makes a desperate attempt to save her and their daughter. 
After A Foolish Love, Panoussopoulos returns with a film that’s an open 
dialogue with Euripides’ Bacchae, a retelling of the tragedy through a 
contemporary point of view, where the new tech-crazed reality openly 
clashes with deep-rooted pagan fury. Like a rampant bacchanalian 
goddess, the main character casts social restraints aside, embodying 
the ancient struggle between the earthbound and the metaphysical, 
the instinctual and the rational.

The film will be shown in a new digital copy (DCP) created by the Hellenic 
Film Academy for the purposes of the “Motherland, I See You” initiative.

GIORGOS PANOUSOPOULOS

Giorgos Panousopoulos was born in 1942 in Athens; he is a Greek 
cinematographer, film director and screenwriter. His first feature 
film “Honeymoon” was presented in Thessaloniki FF 1979 and won 
Best New Director, Actor & Actress. He worked on more than 37 films 
between 1964 and 2018. 

Greece, 1985, DCP, Colour, 92’ 
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Giorgos Panousopoulos

Screenplay Giorgos Panousopoulos

Dir. of Photography Giorgos Panousopoulos

Editing Giorgos Panousopoulos

Music Nikos Xydakis

Cast

Alessandra Vanzi   
Aris Retsos   
Antonis Theodorakopoulos   
Stavros Xenidis

Producer
Giorgos Panousopoulos
Yorgos Tsemberopoulos

Production
Synergasia Ltd  
Greek Film Center  
Spentzos films
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Atina, 1971. Askeri cuntanın çalkantılı yıllarında, genç bir çavuş olan 
Yorgos Baskos, bir meyhanede tanıştığı seks işçisi Evdokia’nın neşesi ve 
güzelliğine vurulur. Kısa bir süre sonra evlenen çiftin hayatları, sınıfsal 
farklılıklar, toplumsal kurallar ve küçük hesaplar içinde boğulmaya 
başlar; ama ne kadar isteseler de ikisi de isyan etmeyi başaramaz. 
Aşkları gittikçe artan şiddet ve zorbalıkla kaplanırken, basit görünen 
bu aşk hikâyesi cuntanın gölgesinde antik bir trajediye dönüşür. 

Alexis Damianos’un Yeni Yunanistan Sinemasının ilk örneklerinden 
sayılan filmi, 1986’da Yunan Film Eleştirmenleri Derneği tarafından 
‘Tüm Zamanların En İyi Yunan Filmi’ seçilmişti. Düşük bir bütçeyle ve 
amatör oyuncularla çekilmiş ‘Evdokia’, kahramanların iç mücadelesini ve 
arzu ile değerlerin çatışmasını gerçekçi bir anlatımla perdeye taşırken, 
güçlü temposu ve sağlam kurgusuyla da benzersiz bir drama dönüşüyor.

Filmin yenilenmiş dijital kopyası, Yunan Film Akademisi’nin “Motherland, 
I See You” projesi kapsamında hazırlanmıştır.

ALEXIS DAMIANOS

1921’de Atina’da dünyaya geldi. Yunanistan Ulusal Tiyatrosu’nda oyunculuk 
ve Atina Üniversitesi’nde felsefe eğitimi gördü. İlk eseri “In Summer 
We’ll Harvest”ı 1946’da sergiledi. Kendi kurduğu tiyatro bünyesinde “Our 
Home”, “The Wild Beasts” ve “The Open Cage” (1963) isimli oyunları yazdı 
ve yönetti. 1966’da sinemaya yöneldi, modern hayatın gerçekçi ifadesini, 
yaratıcı bir üslupla folklorik mitlerle birleştirdi. 1971’de kariyerinin 
başyapıtı olan “Evdokia”yı yönetti. 2006’da Atina’da hayata veda etti. 

ÖDÜLLER 
Selanik FF En İyi Kadın Oyuncu 1971

Yunanistan, 1971, DCP, Renkli, 86’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Alexis Damianos

Senaryo Alexis Damianos

Görüntü Yönetmeni Christos Mangos

Kurgu Matt McCarthy

Müzik Manos Loizos

Oyuncular

Maria Vassiliou   
Giorgos Koutouzis   
Koula Agagiotou   
Hristos Zorbas
Eleni Roda

Yapımcı Artemis Kapasakali

Yapım Katamor Productions

EVDOKİA
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A drama of passion where the main characters are a sergeant and a 
prostitute who get married after a brief passionate idyll. Very soon, 
however, the influence of their environment has a negative impact on 
their relationship, and the man tries to break away but without success. 
The harsh light, the rock, the bare landscape and the military exercise, 
on the one hand, sensuality and constrictions, on the other. Because of 
her occupation, Evdokia both attracts and repels the sergeant.

The petit bourgeois environment, the lumpen elements, the social 
fringes and petty interests stifle the young couple, which appears to 
want to rebel, but doesn’t succeed. With everything moving between 
violent sensuality, cruelty, coarseness and total austerity, this “prosaic” 
story assumes the dimensions of an ancient tragedy. The inner struggle 
of the heroes, the conflict of desires and values, the straightforward 
narration, vigorous pace, immediacy and sound construction constitute 
one of the most important works of Greek cinema.

The film will be shown in a new digital copy (DCP) created by the Hellenic 
Film Academy for the purposes of the “Motherland, I See You” initiative.

ALEXIS DAMIANOS

He was born in Athens. He studied at the Drama School of the National 
Theatre and in 1946, staged his first production “In Summer We’ll 
Harvest”. Later, with his own theatre company, he wrote and directed 
the plays: “Our Home”, “The Wild Beasts” and “The Open Cage” (1963). 
In 1966 he turned to cinema, creatively combining folk myths and 
style with the realistic expression of modern life. “Until the Ship Sails” 
(1966) and in particular, “Evdokia” (1971), a film which became a point 
of reference

AWARDS

Thessaloniki FF Best Actress 1971

Greece, 1971, DCP, Colour, 86’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Alexis Damianos

Screenplay Alexis Damianos

Dir. of Photography Christos Mangos

Editing Matt McCarthy

Music Manos Loizos

Cast

Maria Vassiliou   
Giorgos Koutouzis   
Koula Agagiotou   
Hristos Zorbas
Eleni Roda

Producer Artemis Kapasakali

Production Katamor Productions

EVDOKIA
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Babası komünist olduğu için cunta döneminde zor zamanlar geçiren 
İlias Apostolou, sokakta bulduğu bir fotoğrafı da yanına alarak 1971’de 
Paris’e göç eder. 1950’den beri orada yaşayan ‘uzak akrabası’ Yerasimos 
Civas’a ulaşıp, ülkede kalabilmek için ondan yardım ister. Ancak fotoğraf 
hakkında söylenen yalanlar, bir dizi dramatik olayı tetikleyecektir.

Papatakis’in bu sürükleyici ve dokunaklı eseri, ülkesinden kaçmak 
isteyen Ilias ile sıla hasreti çeken Yerasimos arasındaki çatışmadan 
beslenerek Yunanistan’ın yakın tarihinin alegorisine dönüşüyor. İç 
Savaş’tan 1974’te demokrasiye geçişe kadarki 20 yıllık süreçte yaşanan 
tüm tutarsızlıkları iki saatten kısa bir sürede özetleyen “Fotoğraf”, 
tırmanışı bitmeyen olay örgüsü ve başrollerdeki Aris Retsos ve Christos 
Tsangas’ın olağanüstü performanslarıyla akıldan çıkmayacak, alaycı 
ve incelikli bir kara komedi.

NIKOS PAPATAKIS

1918’de Yunanistanlı bir ailenin çocuğu olarak Etiyopya’nın Addis Ababa 
kentinde dünyaya geldi. 1939’da Paris’e yerleşti ve “La Rose Rouge” 
isimli bir gece klübü kurdu. 1957’de politik nedenlerle New York’a gitti 
ve burada John Cassavetes’in “Shadows” (1958) filminin ortak yapımcısı 
oldu. “I Photografia”, Yunanistan’da çektiği ilk filmi oldu ve Selanik’te 
En İyi Senaryo Ödülü’nü aldı.

ÖDÜLLER

Selanik FF En İyi Senaryo, Yunan Film Eleştirmenleri 
Birliği Ödülü En İyi Film 1986

Yunanistan, 1986, mp4, Renkli, 86’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Nikos Papatakis

Senaryo Nikos Papatakis

Görüntü Yönetmeni
Arnaud Desplechin 
Aris Stavrou 

Kurgu Delphine Desfons

Müzik Christodoulos Halaris

Oyuncular

Christos Tsangas  
Aris Retsos  
Zozo Zarpa  
Christos Valavanidis  
Despina Tomazani

Yapımcı Nikos Papatakis

Yapım
Greek Film Center  
Ikones Ltd.
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Ilias Apostolou, a young furrier who has had a hard time under the 
dictatorship, leaves Castoria in 1971 with a photograph he finds in the 
street in order to go to France, to a distant relative of his, Gerassimos 
Tzivas, who has been living there since 1950 and whom he asks for 
help in finding work in Paris. A misunderstanding is created around 
this photograph, which sets off a series of events that culminate in a 
dramatic finale.

NIKOS PAPATAKIS

Born in Addis Abeba in 1918. Is a permanent resident of Paris where he 
founded the night club ‘’La Rose Rouge”. Worked with John Cassavetes 
on his first film; his film career has been divided between France and 
Greece. 

AWARDS

Thessaloniki FF Best Screenplay, Greek Film Critics 
Association Awards - Best Film 1986 

Greece, 1986, mp4, Colour, 86’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Nikos Papatakis

Screenplay Nikos Papatakis

Dir. of Photography 
Arnaud Desplechin 
Aris Stavrou 

Editing Delphine Desfons

Music Christodoulos Halaris

Cast

Christos Tsangas  
Aris Retsos  
Zozo Zarpa  
Christos Valavanidis  
Despina Tomazani

Producer Nikos Papatakis

Production
Greek Film Center  
Ikones Ltd.
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Yıl 1941. Savaşın şiddeti artmıştır. Cephe hattına yakın küçük bir 
kasabada, Teğmen Kostas’ın karısı Eirini ve yakın arkadaşları Çavuş 
Stratos birbirlerine âşık olurlar. Kostas bir görev sırasında yaralanıp 
hastaneye kaldırılınca, iki âşık birlikte kaçma planı yaparlar. Sınıra 
doğru çıkılan bu gezi, dönüşü olmayan bir yolculuğa dönüşecektir.

Takis Kanellopoulos’un trajik bir aşk hikâyesini perdeye taşıdığı 
“Gezi”, duyguların hüznüne ve ihtişamına dair lirik bir övgü. Filmin 
âşıkları öylesine keskin, tuhaf ve romantik bir tutkuya kapılmışlardır 
ki, büyülenmiş gibi hareket ederler ve kaderin çizdiği yolu izlerler. 
Eirini rolündeki Lili Papayianni’nin hipnotize edici performansından 
büyük destek alan film, Syrakos Danalis’un ödüllü görüntüleri ile de 
sinemada lirizmin doruk noktalarından.

TAKIS KANELLOPOULOS

1933’te Selanik’te dünyaya geldi. İlk çıkışını “Macedonian Wedding” 
(1960) adlı şiirsel etnografik belgeselle yaptı. 1962’de yönettiği ilk uzun 
filmi “Ouranos”, Cannes’da Altın Palmiye için yarıştı. Övgüler toplayan 
lirik bakışını sonraki filmlerinde de sürdürdü. 1990 yılında Selanik’te 
hayata veda etti. 

ÖDÜLLER

Selanik FF En İyi Görüntü Yönetimi, Onursal Ödül, 
Yunan Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü En İyi Kadın 
Oyuncu & En İyi Müzik 1966 

Yunanistan, 1966, mp4, S&B, 86’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Takis Kanellopoulos

Senaryo Giorgos Kitsopoulos

Görüntü Yönetmeni Syrakos Danalis

Kurgu Takis Kanellopoulos

Müzik Nikos Mamangakis

Oyuncular

Lili Papayianni   
Angelos Antonopoulos   
Kostas Karagiorgis   
Kostas Lachas

Yapımcı Kostas Kanellopoulos

Yapım Kostas Kanellopoulos
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Kanellopoulos takes lyricism to its most extreme form. His characters 
are dominated by an absolute, mysterious and romantic passion that so 
overcomes them that they seem to stand still and act as if hypnotized, 
simply following the course of their fate. A woman loves her officer-
husband but her desire for their mutual friend is irresistible. She will 
follow him, deserter though he is, into the unknown.

Love-Death: the axis is straight; it is a “royal”path that unites them. A 
ritual and a hymn to the sadness and splendour of feelings.

TAKIS KANELLOPOULOS

Takis Kanellopoulos was born in Thessaloniki. He made his debut with 
the poetic ethnographic documentary entitled “Macedonian Wedding” 
(1960). His first full-length film “Sky” (1962) is a low-keyed look at war, 
contrasting it with moments from the previous peaceful life of the 
people concerned. The same lyricism characterizes all his films. 

AWARDS

Thessaloniki FF Best Cinematography, Honorary 
Award, Greek Film Critics Association Awards - Best 
Actress & Best Music 1966

Greece, 1966, mp4, B&W, 86’ 
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Takis Kanellopoulos

Screenplay Giorgos Kitsopoulos

Dir. of Photography Syrakos Danalis

Editing Takis Kanellopoulos

Music Nikos Mamangakis

Cast

Lili Papayianni   
Angelos Antonopoulos   
Kostas Karagiorgis   
Kostas Lachas

Producer Kostas Kanellopoulos

Production Kostas Kanellopoulos
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Bir baba ve üç oğluna, beklemedikleri bir şekilde kırsalda bir mülk 
miras kalır. Heybetli ama klostrofobik bu villaya yerleşen aile üyeleri, 
çalışmadan, edilgen bir yaşam sürmeye başlar. Uyuşukluktan sadece 
yemek ve seks için çıkar ve küçük dünyaları içinde adeta yaşayan 
ölülere dönüşürler. Baba ve oğulları, tembelliğin karanlık zevki peşinde 
yavaş yavaş bozulmaya ve çürümeye başlayıp yıkıma doğru giderken, 
villada çalışan tek kişi olan hizmetçi kadın, irade gücünün ve eylemin 
temsilciliğini de yürütür.

Yeni Yunanistan Sinemasının huzursuz edici filmleriyle tanınan 
yönetmenlerinden Nikos Panayotopoulos’un toplumsal çağrışımlarla 
dolu bu grotesk masalı, dönemin burjuvazisini derin ve keskin bir 
görüyle yorumluyor ve atmosferiyle ürküten, hiciv dolu bir alegoriye 
dönüşüyor. Buñuel’in “Burjuvazinin Gizli Çekiciliği” ve Ferreri’nin 
“Büyük Tıkınma” filmleriyle birlikte anılan bu kült eser, Locarno Film 
Festivali’nde Altın Aslan’ı kazanmıştı. 

Filmin yenilenmiş dijital kopyası, Yunan Film Akademisi’nin “Motherland, 
I See You” projesi kapsamında hazırlanmıştır.

ÖDÜLLER

Locarno FF Altın Leopar 1978
Selanik FF En İyi Kurgu, En İyi Set Tasarım, Yunan Film 
Eleştirmenleri Birliği Ödülü En İyi Film 1978
Chicago FF Bronz Hugo 1978

Yunanistan, 1978, DCP, S&B, 86’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı

Yönetmen Nikos Panayotopoulos

Senaryo
Nikos Panayotopoulos 
(Albert Cossery'nin 
romanından)

Görüntü Yönetmeni Andreas Bellis

Kurgu Giorgos Triandafyllou

Müzik Gustav Mahler

Oyuncular

Olga Karlatou  
George Dialegmenos  
Nikitas Tsakiroglou  
Dimitris Poulikakos  
Vasilis Diamantopoulos  
Kostas Sfikas  
Ivi Mavridi  
Thanasis Koniaris

Yapım Alix Film Üretim Ltd.

NIKOS PANAYOTOPOULOS

1941’de Midilli’de dünyaya geldi. Atina’da film yapımı okudu ve 
kariyerine yönetmen yardımcısı olarak başladı. 1960-1973 yıllarında 
yaşadığı Paris’te Sorbonne Film Enstitüsü’nün kurslarına katıldı ve kısa 
filmler yönetti. 1973 yılında Atina’ya döndü ve bir yıl sonra çektiği ilk 
uzun filmi “Ta Hromata Tis Iridos” ile adeta şok etkisi yarattı. 1978’de 
ikinci filmi “Oi Tembelides Tis Eforis Koiladas” ile Locarno’da Altın 
Aslan Ödülü’nü kazandı. 2016’da Atina’da yaşama veda etti.

 
               THE IDLERS OF THE FERTILE VALLEY

BEREKETLİ VADİNİN TEMBELLERİ
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A wealthy member of the upper class and his three sons withdraw to a 
country villa where they spend their days in complete idleness, having 
everything done for them by their young and beautiful maid. They 
give themselves over to the macabre pleasure of sleep, while idleness 
permeates the tiny world of these living dead, with the exception of the 
woman, who is the sole representative of positive values, will-power 
and action. The gradual yet steady decay borders on decomposition 
and total destruction, as even fundamental biological needs decline. 
Finally, the youngest son tries to break free, his temporary awakening 
ending in the arms of the maid, yet the possibility of some further 
attempt survives. In this allegorical satire the monumental immobility 
leads to corresponding formalistic choices. Distant echoes of Bunuel 
(“The Discreet Charm of the Bourgeoisie) and of Ferreri (“La Grande 
Boutte”) meet surrealistic disposition and social symbolism.

The film will be shown in a new digital copy (DCP) created by the Hellenic 
Film Academy for the purposes of the “Motherland, I See You” initiative.

AWARDS

Locarno FF Golden Leopard 1978 
Thessaloniki FF Best Editing, Best Set Decoration, 
Greek Film Critics Association Awards - Best Film 1978 
Chicago FF Honorary Award, Best Director, Best Actor, 
Best Screenplay 1978

NIKOS PANAYOTOPOULOS

Born on the island of Mytilene, Greece in 1941. He studied film in Athens 
and began his career as an assistant director on Greek and international 
productions. From 1960 to 1973 he lived in Paris where he attended 
the Film Institute of the Sorbonne and haunted the Cinematheque. 
From 1973 up until his death in 2016, he lived and worked in Athens. 

Greece, 1978, DCP, Colour, 119’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Nikos Panayotopoulos

Screenplay
Nikos Panayotopoulos 
(based on the novel by 
Albert Cossery)

Dir. of Photography Andreas Bellis

Editing Giorgos Triandafyllou

Music Gustav Mahler

Cast

Olga Karlatou  
George Dialegmenos  
Nikitas Tsakiroglou  
Dimitris Poulikakos  
Vasilis Diamantopoulos  
Kostas Sfikas  
Ivi Mavridi  
Thanasis Koniaris

Production Alix Film Üretim Ltd.

 
      BEREKETLİ VADİNİN TEMBELLERİ

THE IDLERS OF THE FERTILE VALLEY

 
 

 
 

 

                
                

                
                

           OI TEMBELIDES TIS EFORIS KOILADAS



 39 

Kıyamet sonrası bir dünya. Hafızasını yitirmiş bir kadın, yıkılmış ve 
terk edilmiş şehrin kalıntıları arasında dolaşıyor. Yasak Bölge’den geçip 
Deniz’e ulaşmak istiyor. Her yerde aldatıcı tuzaklar pusuda beklerken, 
Sabah Devriyesi de peşindedir. Şehrin mekanizmaları ise durdurulamaz 
şekilde işlemektedir. Elektronik sesler, olmayan vatandaşları şehri 
terk etmeleri için uyarır. Hayatta kalmış çok az insandan biri olan ve 
şehri koruyan bir adam aniden kadına yaklaşır ve Deniz’e ulaşması için 
ona yardım edeceğini söyler. Birbirlerine sığınıp geçmişi hatırlamaya 
ve bu felakete bir anlam vermeye çalışırlar. Şiddet ve ölümle çevrili, 
tahammülü zor bir dünyada âşık olmanın ne anlamı olabilir ki?

Nikos Nikolaidis’in Daphne Du Maurier, Phillip K. Dick, Raymond 
Chandler ve Herman Raucher gibi yazarların eserlerinden ilhâm ve 
alıntılarla yazıp yönettiği film, post apokaliptik bilimkurgu sinemasının 
gizli hazinelerinden. 

Filmin yenilenmiş İngilizce altyazılı dijital kopyası, “Motherland, I See You” 
projesi kapsamında 2020  yılında, Nikos  Nikolaidis’in varisleri tarafından 
hazırlanmıştır. 

NIKOS NIKOLAIDIS

1939’da Atina’da dünyaya geldi. 1962’de “Lacrimae Rerum” adlı kısa 
film ile yönetmenliğe başladı. 1975’te çektiği ilk uzun metrajlı filmi 
“Evridiki BA 2037” ile Selanik Film Festivali’nde En İyi Yeni Yönetmen 
seçildi. Filmleri ulusal ve uluslararası bir çok festivalde büyük ilgi 
gördü. 200’ün üzerinde reklam filmine de imza atan yönetmen, 2007’de 
Atina’da yaşama veda etti. 

ÖDÜLLER

Selanik FF En İyi Yönetmen 1987

Yunanistan, 1987, DCP, Renkli, 86’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Nikos Nikolaidis

Senaryo Nikos Nikolaidis

Görüntü Yönetmeni Dinos Katsouridis

Kurgu Andreas Andreadakis

Müzik Giorgos Hatzinasios

Oyuncular

Michelle Valley   
Takis Spiridakis   
Panos Thanassoulis   
Takis Loukatos

Yapımcı
Nikos Nikolaidis   
Marie-Louise Bartholomew

Yapım Greek Film Center
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In a destroyed and abandoned city, a woman travels alone. She wants 
to pass the Forbidden Zone and get to the Sea. Deceptive traps lurk 
everywhere and the Morning Patrol is on her trail. The city’s mechanisms 
work uncontrollably. Electronic voices warn the nonexistent citizens 
to desert the city. A man, one of the few survivors, who now guards 
this city, suddenly appears. They will approach each other; they will 
try to recall the past. A relationship of violence and death, a story of 
love in an unbearable world.

The film will be screened in a newly restored digital copy with English 
subtitles, created in 2020 by the heirs of Nikos Nikolaidis and is part of 
the “Motherland, I See You” initiative.

NIKOS NIKOLAIDIS

Nikos Nikolaidis, the multi-award winning director and writer, was 
born in Athens In 1939. His directorial debut began with the short 
film: Lacrimae Rerum 1962, and his official entrance into world of 
filmmaking was in 1975, with the feature film “Euridice B.A. 2037”. 
Aside from film directing, Nikolaidis has worked for a record company 
and has put his signature on more than 200 television commercials. 

AWARDS 

Thessaloniki FF Best Director 1987

Greece, 1987, DCP, Colour, 86’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Nikos Nikolaidis

Screenplay Nikos Nikolaidis

Dir. of Photography Dinos Katsouridis

Editing Andreas Andreadakis

Music Giorgos Hatzinasios

Cast

Michelle Valley   
Takis Spiridakis   
Panos Thanassoulis   
Takis Loukatos

Producer
Nikos Nikolaidis   
Marie-Louise Bartholomew

Production Greek Film Center
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Eleni ve Babis 20’li yaşlarının başında tanışıp âşık olur, kısa bir süre 
sonra Babis yasadışı faaliyetten tutuklanır ve uzun süreli hapis cezasına 
çarptırılır. Eleni de aranmaktadır, Atina’ya gider ve orada kaçak olarak 
yaşamaya çalışır. 1966 yılı sonlarında Babis serbest bırakılır ve ilk defa 
birlikte olurlar. Eleni hamile kalır. Ama bir anlık dikkatsizlik onu ele verir 
ve Averof Hapishanesine gönderilir. Çocuğunu orada doğurur ve onu 
1967 Albaylar Cuntası tarafından hapse atılan diğer siyasi mahkûmların 
yardımıyla büyütür. Darbe sonrasında gizlenen Babis tutuklanır ve 
Averof Hapishanesinin erkekler koğuşuna kapatılır. Orada, parmaklıklar 
arasından, çocuğunu ilk kez uzaktan görür. Birçok kez talep ettikleri 
evlenme iznini almayı sonunda başarırlar ve nikah hapishanede kıyılır. 
Ancak 1974 yılında, cuntanın devrilmesinden sonra, artık 7 yaşındaki 
oğulları ile beraber aile olarak yaşayabileceklerdir.

Kuşağının önde gelen auteur yönetmenlerinden Pantelis Voulgaris’in 
gerçek bir olaydan yola çıkarak yazıp yönettiği “Taştan Yıllar”, aşka ve 
özgürlüğe olduğu kadar birbirlerine de hasret kalmış iki sıradan insan 
hakkında da büyüleyici bir hikâye. Yunanistan sinemasının en önemli 
kadın oyuncularından Themis Bazaka’nın Venedik, Selanik ve Valencia 
film festivallerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almış performansıyla 
da hafızalara yerleşen film, politik sinemanın klasiklerinden.

PANTELIS VOULGARIS

1940’ta Atina’da dünyaya geldi. Stavraku Film Okulu’nda eğitim gördü 
ve birçok filmde yönetmen yardımcılığı yaptı. “O Kleftis” (1965), “Tzimis 
o Tigris” (1966) gibi ödüllü kısa filmlerinin ardından 1972’de çektiği ilk 
uzun filmi “To Proxenio Tis Annas”, Berlin’de FIPRESCI Ödülü’nü aldı ve 
Selanik’te En İyi Film seçildi. Yunanistan televizyonu için bir çok belgesel 
üreten yönetmen, şair Yiannis Ritsos ile ilgili bir belgesele de imza attı.  
1995 yılında New York Modern Sanat Müzesi’nde retrospektifiyle yer 
alan yönetmenin son filmi 2017’de yönettiği “To Teleftaio Simeioma”dır.

ÖDÜLLER

Venedik FF Özel Mansiyon - En İyi Kadın Oyuncu, OCIC 
Ödülü 1985
Selanik FF En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın 
Oyuncu, Yunan Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü En İyi 
Film 1985
Valencia FF En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Müzik 1986

Yunanistan, 1985, DCP, Renkli, 135’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı 

Yönetmen Pantelis Voulgaris

Senaryo Pantelis Voulgaris

Görüntü Yönetmeni Giorgos Arvanitis

Kurgu Andreas Andreadakis  

Müzik Stamatis Spanoudakis

Oyuncular

Themis Bazaka   
Dimitris Katalifos    
Martha Martika   
Eirini Inglesi   
Nikos Birbilis

Yapımcı Pantelis Voulgaris

Yapım
Greek Film Center
Greek State TV 
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The true story of a couple’s love and commitment told against the 
background of turbulent Greek politics from the end of the civil war 
to the fall of the military dictatorship.

Thessaly, 1954: Eleni and Babis meet and fall in love. She is 18 years 
old and he is 22. Soon afterwards Babis is arrested for illegal activity 
and sentenced to a long prison term. Eleni, who is also wanted, ends 
up in Athens where she lives as a fugitive. At the end of ‘66 Babis is 
released and it is then that they consummate their love for the first 
time. Eleni, becomes pregnant. But a moment of carelessness results 
in her being discovered. She is tried, convicted and sent to Averoff 
prison. There she will give birth to their child and she will raise it with 
the help or the other female political prisoners, who find themselves 
incarcerated in Averoff prison after the colonels’ coup or 1967. Babis, 
who has gone underground after the coup, is arrested and confined in 
the men’s wing of Averoff prison. There he is able to see his child for 
the first time through the prison bars, from a distance. After repeated 
attempts they manage to obtain permission to marry and the wedding 
takes place in prison. It is not until 1974, after the fall of the junta, 
that they are finally able to live together when their son is 7 years old.

PANTELIS VOULGARIS

He was born in Athens in 1940 and studied at the Stavrakos Film School. 
He worked initially as an assistant director and made his first short in 
1965. Since then his films have won international acclaim and numerous 
awards establishing his reputation as one of the foremost Greek film 
directors of his generation. Pantelis Voulgaris has also directed several 
documentaries for the Greek television and the hour-long documentary 
on the poet Yiannis Ritsos for the German television. He has also 
directed for the stage. In 1995 Pantelis Voulgaris was honored by the 
Museum of Modern Art in New York with a mid-career retrospective. 

AWARDS

Venice FF Special Mention - Best Actress, OCIC Award 
1985
Thessaloniki FF Best Film, Best Director, Best Actress, 
Greek Film Critics Association Awards - Best Film 1985 
Valencia FF Best Actress, Best Music 1986

Greece, 1985, DCP, Colour, 135’
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Pantelis Voulgaris

Screenplay Pantelis Voulgaris

Dir. of Photography Giorgos Arvanitis

Editing Andreas Andreadakis  

Music Stamatis Spanoudakis

Cast

Themis Bazaka   
Dimitris Katalifos    
Martha Martika   
Eirini Inglesi   
Nikos Birbilis

Producer Pantelis Voulgaris

Production
Greek Film Center
Greek State TV 
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MÖ 2000, Yunanistan. Acımasız bir kuraklığın yaşandığı zamanlar. Yeni 
otlaklar bulmak için dağlarını terk etmiş göçebe bir çoban topluluğunun 
yolu, eşleri ava çıkmış kadınların olduğu bir balıkçı kasabasına ulaşır. Tüm 
kadınların saklandığı köyde çobanlarla bir tek Arta ve on iki yaşındaki 
kızı Hloi konuşur. Tsakalos adlı çobanın ilgisi Arta’ya yönelirken, Hloi 
de kendinden küçük bir çoban oğlu olan Skimnos’a âşık olur. İki çocuk 
arasındaki heyecan verici oyun bir süre sonra, tutkunun ve tensel 
içgüdünün teslimiyetine dönüşür. O sırada dilsiz çoban Lika da onları 
uzaktan kıskanarak izlemektedir. 

Yunanistan Sinemasında yeni gerçekçiliğin yaratıcılarından Nikos 
Koundouros’un Berlin ve Selanik film festivallerinden ödüllü filmi, her 
sahnesine sinmiş melankolisi ve kendine özgü egzotik duygusuyla erotik 
saplantının karamsar ve varoluşçu halini anlatıyor. “Genç Afroditler”, 
Giovanni Varriano’nun adanın doğal güzelliğine odaklanan siyah-beyaz 
görüntüleri ve Yiannis Markopoulos’un geleneksel Yunan enstrümanları 
kullanarak yarattığı, kimi sahnelerde adeta filmin baş oyuncusuna 
dönüşen müzikleri ile de avangart sinemanın başyapıtlarından.

Filmin yenilenmiş dijital kopyası Sotiria Mantziri Koundourou’nun katkılarıyla 
hazırlanmıştır.

NIKOS KOUNDOUROS

1926’da Girit’in Aya Nikola şehrinde dünyaya geldi. 1948 yılında mezun 
olduğu Atina Güzel Sanatlar Okulu’nda resim ve heykel eğitimi aldı. 
Politik fikirleri yüzünden İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra 
Makronisos Adası’na toplama kampına gönderildi. Burada tanıştığı 
Thanasis Veggos’un başrolünde olduğu ilk filmi “Maghiki Polis / The 
Magic City”i 1954’te çekti ve neo-gerçekçiliğin imgelemle birleştiği bu 
film ile Venedik’te Altın Aslan için yarıştı. Aynı başarıyı 1956’da ikinci 
filmi “Dracos / Dragon” ile sürdüren Koundouros, “Genç Afroditler” adlı 
filmi ile Berlinale’den Gümüş Ayı ödülünün yanı sıra FIPRESCI Ödülü’nü 
kazandı. Filmleri 50’li ve 60’lı yıllarda çok sayıda uluslararası film 
festivalinde gösterildi, ödüller aldı. 2017’de Atina’da hayatını kaybetti.

ÖDÜLLER

Berlin FF Gümüş Ayı - En İyi Yönetmen, FIPRESCI 
Ödülü, 1963 
Selanik FF En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik, 
Yunan Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Yönetmen, 
Yunan Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Senaryo, 1963

Yunanistan, 1963, DCP, S&B, 86’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı

Yönetmen Nikos Koundouros

Senaryo

Vassilis Vassilikos  
Costas Sfikas 
(Theocritus’un “Idylls” ve 
Longus’un “Daphnis and 
Chloe” adlı kitaplarından)

Görüntü Yönetmeni Giovanni Varriano

Kurgu Giorgos Tsaoulis

Müzik Yiannis Markopoulos

Oyuncular

Cleopatra Rota  
Vangelis Ioannidis  
Eleni Prokopiou  
Takis Emmanouil

Yapımcı
Giorgos Zervos  
Nikos Koundouros

Yapım
Minos Films  
Studios Anzervos 
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Greece in the year 2000 BC. A group of shepherds come down from the 
mountain in search of fresh pastures. They lose their way and come 
across some fishermen’s wives whose husbands are at sea. A brief 
love is born between young Skymnos, a shepherd’s son and Chloe. 
The wild games of the two adolescents awaken the desire of Lyka, a 
mute shepherd who abducts Chloe. Unable to live with the bitterness 
of betrayal, Skymnos allows himself to be swept away by the waves.

The film will be shown in a new digital copy courtesy of Sotiria Mantziri 
Koundourou.

NIKOS KOUNDOUROS

Born in Aghios Nikolas (Crete) in 1926, he studied painting and sculpture 
at the School of Fine Arts in Athens (1948) but turned to cinema with 
“Magic City”, a film where neo-realism combined with an eye for 
imagery. “The Ogre of Athens”, a composite and pioneering work which 
he made in 1956, established Koundouros as a genuine representative 
of the new age of cinema. Since then Nikos Koundouros’ films have 
received international recognition and acclaim and earned him a place 
as one of the foremost directors in Greek cinema. 

AWARDS

Berlin FF Silver Bear - Best Director, FIPRESCI Prize, 
1963 
Thessaloniki FF Best Film, Best Director, Best Music, 
Greek Film Critics’ Association Best Director and Best 
Screenplay, 1963

Greece, 1963, DCP, B&W, 86’ 
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Nikos Koundouros

Screenplay

Vassilis Vassilikos  
Costas Sfikas 
(based on Theocritus’ “Idylls” 
and Longus’ “Daphnis and 
Chloe”)

Dir. of Photography Giovanni Varriano

Editing Giorgos Tsaoulis

Music Yiannis Markopoulos

Cast

Cleopatra Rota  
Vangelis Ioannidis  
Eleni Prokopiou  
Takis Emmanouil

Producer
Giorgos Zervos  
Nikos Koundouros

Production
Minos Films  
Studios Anzervos 
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Truva kraliçesi Hekabe, savaştan sonra krallığından geri kalan yıkımı 
izlemektedir. Truva’nın en korkusuz savaşçılarından biri olan oğlu 
Hektor savaşta ölürken, kızı Kassandra da şahit olduğu vahşetten dolayı 
aklını yitirmiştir. Hektor’un eşi Andromakhe, oğlu Astianax’ı tek başına 
büyütmek zorunda kalır. Bir gün Akhaların ulağı Talthybios, harap şehre 
gelir ve haberi verir: Kral Agamemnon ve kardeşi Menelaos, Truva’nın 
son erkek kraliyet üyesi olan Astianax’ın öldürülmesini ve soyunun 
tükenmesini emretmişlerdir. Kral ayrıca, Artemis rahibesi olan ve 
bakire kalmaya yemin etmiş Kassandra’yı cariyesi olarak istemektedir. 
Şehirlerinin düşmesinden sonra kölelikle karşı karşıya kalan kadınlar 
yas ve korkudan sıyrılır, öfkeli ve tutkulu bir savaşa girerler. 

Sinemaseverlerin 1964 tarihli Oscarlı filmi “Zorba” ile yakından tanıdığı 
Michael Cacoyannis’in yönettiği “Troyalı Kadınlar”, Euripides’in MÖ 
415 yıllarında yazılmış ve Truva Savaşı’nı konu alan üçlemesinin son 
halkasının sadık bir uyarlaması. Katharine Hepburn, Geneviève Bujold, 
Vanessa Redgrave ve Irene Papas gibi sinemanın dört ikonik kadın 
oyuncusunu buluşturan film, Alfio Contini’nin görüntüleri ve Mikis 
Theodorakis’in müzikleriyle de gerçek bir klasik. 

MICHAEL CACOYANNIS

1922’de Kıbrıs’ın Limasol kentinde dünyaya geldi. Londra’daki Merkez 
Dramatik Sanatlar Okulu ve Old Vic School’da yönetmenlik eğitimi 
aldı. 1947’de oyuncu olarak başladığı sinema kariyerinde yönetmenliğe 
odaklanmaya karar verdi. 1952’de Atina’ya yerleşti ve “Kyriakatiko 
Xypnima” adlı ilk filmi ile 1954’te Cannes’da yarıştı. Başarısını “Stella” 
(1955), “Ilektra”, “The Trojan Women”, “Ifigenia” üçlemesi ve en bilinen 
filmlerinden “Alexis Zorbas” gibi filmlerle sürdürdü. Yunanistan’ın yanı 
sıra Avrupa ve Hollywood’da zamanının en iyi ve en seçkin oyuncularından 
birkaçıyla çalıştı. Aynı zamanda sahne ve opera yönetmenliği de yapan 
Cacoyannis, Shakespeare’in oyunlarını Yunancaya ve Euripides’i 
İngilizceye çevirdi; popüler birçok Yunan şarkısının da sözlerini yazdı. 
Selanik, Kudüs ve Kahire film festivallerinin yanı sıra Washington’daki 
Amerikan Yunan Enstitüsü tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile 
onurlandırıldı. 2011’de Atina’da hayata veda etti. 

ÖDÜLLER

Kansas City Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri En İyi 
Kadın Oyuncu 1972
National Board of Review Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu 
1972

Yunanistan, 1971, DCP, S&B, 86’ 
Yunanca; Türkçe ve İngilizce Altyazılı

Yönetmen Michael Cacoyannis

Senaryo
Michael Cacoyannis 
(Euripides’in aynı adlı 
oyunundan)

Görüntü Yönetmeni Alfio Contini

Kurgu Michael Cacoyiannis

Müzik Mikis Theodorakis

Oyuncular

Katharine Hepburn   
Geneviève Bujold   
Vanessa Redgrave   
Irene Papas   
Brian Blessed   
Patrick Magee   
Alberto Sanz

Yapımcı
Michael Cacoyannis  
Anis Nohra

Yapım Josef Shaftel Productions
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Euripides wrote “Trojan Women” one of a trilogy of plays, in 415 B.C. 
condemning the complete devastation of Milos Island, slaughtering 
men and enslaving women and children, committed by the Athenians 
during the Peloponnesian war.  He used the myth of Trojan War to 
arouse emotions against militarism, war and suppression.

Hecuba, Queen of the Trojans and mother of Hector, one of Troy’s most 
fearsome warriors, looks upon the remains of her kingdom; Andromache, 
widow of the slain Hector and mother of his son, Astyanax, must raise 
her kid in the war’s aftermath; however, Talthybius, the messenger of 
the Achaeans, enters the ruined city, to announce that King Agamemnon 
and his brother Menelaus have decreed that Astyanax, the last of the 
male royalty of Troy must be executed to ensure the extinction of the 
line. Also, Cassandra, Hecuba’s young daughter, priestess of Artemis 
and thus virgin by oath, who has been driven insane by the ravages 
of war, is chosen by King Agamemnon to be his concubine. At the 
same time that Helen of Troy waits to see if she will live. The focus is 
placed on the defeated and their constant grief. It presents, the violent 
transformation of noble Trojan women into mourners and slaves from 
then on while depicting the heroic winners behaving as savages. 

Michael Cacoyannis noted: “Euripides had the courage to raise his 
rebellious cry, despite the danger of his potential exile. By shooting 
this film, I had the desire to unite our voices. Today the world must 
be awakened! When ‘Trojan Women’ visited America, they spoke 
about Hiroshima. In Paris, they saw Algeria.” The Trojan Women is an 
emblematic testimony of the horrors of war, relevant as ever in our times.

MICHAEL CACOYANNIS

Born on June 11, 1921 in Limassol, Cyprus, Michael Cacoyannis studied 
law in London. While working for the BBC’s Greek service, first as a 
news announcer and then as a producer of cultural programs, he also 
studied acting at the Central School of Dramatic Art in London and 
directing at the Old Vic School. Not long after his debut as an actor in 
1947, he decided to concentrate instead on directing. In 1952 he left 
London to settle in Athens and one year later the success of his first film 
(“Windfall in Athens”) marked the beginning of an international career 
in directing. His films were regularly screened at the most prestigious 
International film festivals, receiving awards and distinctions. Michael 
Cacoyannis has worked with some of the best and most distinguished 
actors of his time, in Greece, Europe and Hollywood. 

AWARDS

Kansas City Film Critics Circle Awards Best Actress 
1972 
National Board of Review, USA Best Actress 1972

Greece, 1971, DCP, B&W, 86’ 
Greek; Turkish & English Subtitled

Director Michael Cacoyannis

Screenplay
Michael Cacoyannis  
(based on Euripides’ play)

Dir. of Photography Alfio Contini

Editing Michael Cacoyiannis

Music Mikis Theodorakis

Cast

Katharine Hepburn   
Geneviève Bujold   
Vanessa Redgrave   
Irene Papas   
Brian Blessed   
Patrick Magee   
Alberto Sanz

Producer
Michael Cacoyannis  
Anis Nohra

Production Josef Shaftel Productions
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7 Haziran Salı
June Tuesday

15:00 Tatbikat 100’

Reconstruction

8 Haziran Çarşamba
June Wednesday

13:00 Ölümsüz (Z) 127’

Z

16:00 Abluka 87’

The Roundup

18:00 Zorba Yannis 177’

John the Violent

9 Haziran Perşembe
June Thursday

13:00 Geçit 90’

The Crossing

15:00 Asker Kaçağı 121’

Deserter

18:30 Panel: Yunan Sineması Kendini Anlatıyor

Panel: Greek Cinema Introduces Itself

10 Haziran Cuma
June Friday

13:00 Sessiz Bir Ölüm 80’

A Quiet Death

Yalnızca Türkçe altyazılı olarak gösterilecektir.  
Screening will be with Turkish subtitles only.

15:00 Olga Robards 89’

17:00 Çılgınlık 87’

Mania

19:00 Evdokia 92’

21:00 Fotoğraf 102’

The Photograph

11 Haziran Cumartesi
June Saturday

13:00 Gezi 87’

The Excursion

15:00 Bereketli Vadinin Tembelleri 117’

The Idlers of the Fertile Valley

19:00 Sabah Devriyesi 108’

Morning Patrol

12 Haziran Pazar
June Sunday

13:00 Taştan Yıllar 142’

Stone Years

16:00 Genç Afroditler 88’

Young Aphrodites

18:00 Troyalı Kadınlar 105’

Trojan Women

Tüm gösterimler ücretsizdir. Rezervasyon yapmaya gerek olmadan filmleri izleyebilirsiniz. Sınırlı sayıda kapasite nedeniyle, 
gösterim saatinden bir süre önce etkinlik alanında olmanızı tavsiye ederiz.
Tüm filmlerimizde yaş sınırı 18’dir.
All screenings are free of charge. Due to limited capacity, we recomend you to be at the screening venue prior to screening time.
All screenings are suitable for audiences over 18 years only.
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SİNEMA BULUŞMASI: YUNAN SİNEMASI KENDİNİ ANLATIYOR

Dört panelist, 

Athena Kartalou – Yunan Film Merkezi Genel Direkörü; Athena Kalkopoulou – Yunan Film Merkezi, Hellas Film/Tanıtım 
Direktörü; Antigoni Rota – Yapımcı ve Afroditi Nikolaidou – Atina Üniversitesi Film/TV Çalışmaları Yardımcı Doçenti, 
katılımcılara günümüzde Yunanistan’da film üretiminin durumu, endüstrinin yapısı, film üretimini teşvik etmek ve 
etkinleştirmek için uygulanan ulusal politikalar, piyasa taleplerine meydan okumak ve benzeri hususlara dair berrak 
bir tablo sunacaklar. 

Her biri, uzmanlık alanına ve deneyimine göre, aşağıdakilerle ilgili bir dizi konuyu ele alacaklar: ek finansal kaynaklar, 
rekabet gücü, ana akım film endüstrisinin talepleri ve dağıtım, yeni izleyiciler aramanın ve film kültürünü tanıtmanın 
alternatif yolları, festivallerin rolü –film pazarları– medya ve pazarlama stratejileri, medya eğitimi ve film çalışmalarının 
önemi ve Sinemateklerin yeni sinemaseverlerin şekillenmesinde ve geliştirilmesinde rolü.

Panel ayrıca, panelistler ve fikir ve kanaatlerini sorularıyla ifade edecek katılımcılar arasında bir tür ilişki kurarak günümüzün 
büyük sinema sorunlarını ve karşılaşılan ikilemleri tartışmak ve ortak üretim ve karşılıklı fonların oluşturulmasına 
yatırım yaparak sınır ötesi işbirliklerini güçlendirmek için bilgi ve fikir alışverişinde bulunmayı amaçlanıyor.

Pera Müzesi Oditoryumu    

9 Haziran, 2022 / 18:30 - 20:30

PANEL

CINEMA MEETING: GREEK CINEMA INTRODUCES ITSELF

Four panelists, 

Ms. Athena Kartalou – General Director of the Greek Film Center; Ms. Athena Kalkopoulou – Director of Promotion/
Hellas Film at the Greek Film Center; Ms. Antigoni Rota – Producer, and Ms. Afroditi Nikolaidou – Assistant professor 
in Film/TV studies University of Athens, present to the participants a clear picture on today’s state of filmmaking in 
Greece, the industry’s structure, the national policies undertaken to boost and enable film production, to challenge 
the market demands etc. 

Each one covers a range of subjects, according to her specialty and experience, concerning: additional financial resources, 
competitiveness, demands of the mainstream film industry and distribution, alternative ways of seeking out new 
audiences and promote film culture, the role of festivals - film markets - media and marketing strategies and, the 
importance of media education and film studies, as well as the role of each Cinemateque, in shaping and developing 
new cinephile audiences.

The panel also aims at discussing today’s big cinema issues and dilemmas it faces by establishing a kind of relationship 
between panelists and questioners, who also express opinions and believes, and exchange knowledge and ideas to 
strengthen cross border collaborations by investing in coproduction and the creation of bilateral funds.

Pera Museum Auditorium    

June 9, 2022 /  18:30 - 20:30
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HELLAFFI KOLEKSİYONUNDAN BİR POSTER SEÇKİSİ

Dünyaca tanınmış dev sinema posterleri koleksiyonu HELLAFFI, 2002 yılında Yunan Kültürünü Teşvik Kuruluşu 
(O.P.E.P.A.E.) tarafından satın alınmış ve imtiyazları öğretim, tarih, sanat ve eğitim amacıyla (Selanik Film Festivali 
yönetiminde) Selanik Sinema Müzesi’ne bağışlanmıştır. 

Koleksiyona, 2016 yılında Antik ve Kültürel Miras Genel Müdürlüğü tarafından Yunan sinema tarihi için tarihsel önemi 
ve belgesel değerine ilâveten, bu sanatın yaygın bir izleyici kitlesine ulaşmış olması nedeniyle anıt statüsü verilmiştir. 
Karara göre: Koleksiyon, sinemanın bir popüler eğlence aracı olarak zirvede yer aldığı 1950 -1975 döneminde, film sanatının 
Yunanistan’da yarattığı etkiye hayati bir tanıklık sağlayan ve bu çok çeşitliğin hâkim olduğu tarihsel dönemin sosyal, politik 
ve ekonomik yönlerine ışık tutan, birleşik ve bölünmez bir bütünü teşkil etmektedir (Resmî Gazete 2927/B/14-9-2016). 2016 
yılında koleksiyonun mülkiyeti Kültür ve Spor Bakanlığı’na devredilir.

HELLAFFI koleksiyonu, elle boyanmış dev posterlerin yanı sıra, Giorgos Vakirtzis, Gerasimos Touliatos, Kostas ve George 
Kouzounis, Stephanos Almaliotis, Manolis Panagiotopoulos, Nikos Andreakos, Kostas Grigoriadis, Vaggelis Fainos, Nikos 
Nikolaidis, Charalampos Serasis, Andreas Vazopoulos, Spiros Vasiliou vb gibi tanınmış sanatçıların kalem çizimleri, 
litografları ve suluboya resimlerini de içerdiği için dünya çapında benzersiz olarak kabul edilmektedir. Sanatçılar 
genellikle haftanın filmi için sinema salonu yöneticilerinden bazı temsili kareleri talep eder ve daha sonra kendilerine 
göre en çok izleyici çekecek kareyi elleriyle boyarlardı. “Yedi Günlük Sanat” ismi buradan gelmektedir. 

Heybetli binalar ve büyük siyah-beyaz gazetelerle dolu gri bir Atina’da, HELLAFFI eserleri Atina’nın Rex, Titania, İdeal 
ve Pantheon gibi sinema salonlarının cephelerini süslemek için kullanılır ve binalara renk katardı. Atina seyircisi her 
pazartesi yeni bir sürprizle karşılaşırdı: Filmlerdeki sahneleri yeniden canlandıran devasa renkli resimler. Gerçek yaşam 
boyutlarından üç veya daha fazla kat büyük olan tam boy kahraman figürleri, girişlerin üstündeki pilaster ve pervazları 
dekupaj tekniği ile örterdi. Hayranlık uyandırmak amacıyla yapılan posterler, kahramanların portrelerini cezbedici bir 
şekilde tasvir ederlerdi. 

Filmin içeriğine ilişkin mesaj her zaman net bir şekilde belirtilirdi. Aksiyon filmlerinde yazı tipi agresifti, romantik ve 
sosyal dramalarda ise kırmızı ve kıvrımlıydı. Film adının harfleri devasa, agresif, iğrenç ve gotikti; izleyicileri konuyu 
tahmin etmeye davet ederdi. 

Selanik Aristoteles Üniversitesi profesörü Yorgos Katsaggelos, HELLAFFI koleksiyonunun sanatsal değeri ile ilgili olarak 
şunları belirtmektedir: “İllüstrasyon kâğıdına basılan sadece bir filmin görüntüsü ve adı değil, yakın Yunan tarihinin görsel 
iletişim, estetik ve zevk tarihidir. Bazen dokuz metreye üç metreden daha büyük boyutlarda resimler yaratılan bu işlemde çok 
önemli ressamların çalışması tesadüf değildir. (...) İster gece ister gündüz olsun, yedi günlük sanat eserinin atmosferi, yoldan 
geçenlerin reklam panosunu görmesini ve bunu takiben kurgunun sinematik büyüsüyle hipnotize olmasını sağlayacak şekilde 
sergilenmesi gerekiyordu. Kuşkusuz en önemli başarılardan biri, anlatının karmaşıklığı ve yalnızca bir imge ile tasvir edilmeyi 
başarmış hareket illüzyonuydu.”

HELLAFFI koleksiyonu Selanik Sinema Müzesi’nin cömert katkılarıyla birçok Yunan ve Avrupa şehrinde (Paris, Venedik, 
Londra, Münih, Frankfurt vb) sergilenmiştir.

Sergide ayrıca, Yunan Film Merkezi ve telif hakkı sahiplerinin cömert katkılarıyla 60’lardan 80‘lere uzanan dönemde 
gösterilen Yunan auteur sineması filmlerinin poster ve fotoğrafları sergilenmektedir.

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro
İstiklal Caddesi, No.60, 34433 Beyoğlu/İstanbul

7 - 30 Haziran, 2022  |  Ziyaret Saatleri:  Pazartesi - Cuma 14:00 - 19:30 

Lütfen maskelerinizi takınız.  

Pera Müzesi 
Asmalı Mescit, Meşrutiyet Caddesi, No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul

7 - 12 Haziran, 2022  |  Ziyaret Saatleri: Müzenin ziyaret saatleri geçerlidir 

Selanik Sinema Müzesi, Selanik Film Festivali, Yunan Film Merkezi ve telif hakkı sahiplerine teşekkürlerimizle. 
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A SELECTION OF POSTERS FROM THE HELLAFFI COLLECTION

HELLAFFI, the well-known collection of giant cinema posters was acquired in 2002, by the Organization for the Promotion 
of Greek Culture (O.P.E.P.A.E.) and handed over as a concession to the Cinema Museum of Thessaloniki (under the 
direction of the Thessaloniki Film Festival) for instructive, historical, artistic and educational purposes. 

In 2016 the collection was categorized as a monument by the General Directorate of Antiquities and Cultural Heritage, due 
to its historical merit and documentary value for the Greek history of cinema as well as the widespread audience appeal of 
the art. According to the ruling: The collection constitutes a unified and indivisible whole, bearing vital testimony to the influence 
of the art of Film in Greece in the 1950-1975 period, i.e. during the height of cinema as a medium of wide popular entertainment, 
as well as illuminating the social, political and economical aspects of this diverse historical period (Official Government Gazette 
2927/B/14-9-2016). In 2016 the ownership of the collection be relegated to the Ministry of Culture and Sports

The HELLAFFI collection is considered unique worldwide since apart from the gigantic handpainted posters, it also 
consists of pen pre-drawings, lithographs, and watercolour paintings from acclaimed artists like Giorgos Vakirtzis, 
Gerasimos Touliatos, Kostas and George Kouzounis, Stephanos Almaliotis, Manolis Panagiotopoulos, Nikos Andreakos, 
Kostas Grigoriadis, Vaggelis Fainos, Nikos Nikolaidis, Charalampos Serasis, Andreas Vazopoulos, Spiros Vasiliou etc. 
The artists usually requested from the movie-theater managers some indicative frames for each film of the week and 
then they hand-painted the frame that, in their opinion, would attract the most viewers. This is why it was known as 
the “Seven-day Art”. 

In a grey Athens with imposing buildings and large black-and-white newspapers, the HELLAFFI works used to decorate 
the facades of the Athenian movie theatres – Rex, Titania, Ideal, Pantheon -, breathing colour unto them. Every Monday, 
the audience of Athens was in for a new surprise: Enormous painted re-enactments of scenes from the movies. Whole-
bodied figures of heroes, three or more times larger than their real-life dimensions, were decoupaged in order to cover the 
pilaster and lintel above the entrances. Made to impress, they depicted the protagonists’ portraits in an alluring manner. 

The message on the content of the movie was always clearly stated. In action movies the font was aggressive, in romance 
and social dramas it was red and curved. The title letters were huge, aggressive, repousse, Gothic, inviting the audience 
to guess the plot. 

Concerning the artistic value of the HELLAFFI collection, Giorgos Katsaggelos, professor at the Aristotle University of 
Thessaloniki, mentions: “It was not only the image and the title of a movie that was imprinted on the illustration paper but also 
the history of visual communication, aesthetics, and taste of recent Greek history. It is not a coincidence that very important 
painters worked in this department, creating paintings, sometimes with dimensions larger than nine times three meters. (...) The 
seven-day artwork’s atmosphere needed to be displayed in a way that would allow the passer-by to see the billboard, whether it 
was day or night, and be mesmerized by the cinematic magic of fiction that would follow. One undoubtedly important achievement 
is the complexity of the narrative and the illusion of movement that were managed to be depicted in only one image.”

The HELLAFFI collection has been presented in many Greek and European cities (Paris, Venice, London, Munich, Frankfurt 
etc) kindly contributed by the Thessaloniki Cinema Museum.

Additionally, there is a display of posters and photographs of the screened films from ’60 to ‘80s Greek auteur cinema, 
a kind contribution of the Greek Film Center and copyright owners.

Consulate General of Greece in Istanbul, Sismanoglio Megaro
Istiklal Caddesi, No.60, 34433 Beyoğlu/Istanbul

June 7 - 30, 2022  |  Visiting Hours: Monday - Friday 14:00 - 19:30 

Please wear your face masks. 

Pera Museum,  
Asmalı Mescit, Meşrutiyet Caddesi, No:65, 34430 Beyoğlu/İstanbul

7-12 June, 2022  |  Visiting Hours: Museum visiting hours apply  
Thanks to the Thessaloniki Cinema Museum, Thessaloniki Film Festival, Greek Film Center and all copyright owners.
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Düzenleyen  Organizer EMEIS Kültür Kolektifi / EMEIS AMKE

Ortak Düzenleyen  Co-organizer istos film & istos yayın / istos film & istos publishing

Organizasyon Komitesi  Organization Committee Fotini Siskopoulou
Josefina Markarian 
Anna Maria Aslanoğlu 

Etkinlik Koordinatörü  Event Coordination Onur Gülen

Koordinasyon (Atina)  Coordination (Athens) Alexandra Olympia Peristeraki

Basın İletişim  Press Communication zu PR 
Lena Matsiori (Atina / Athens) 

Film Seçkisi  Film Selection Fotini Siskopoulou
Josefina Markarian

Film Gösterim Sunuşları  Films Presented by Afroditi Nikolaidou

Sergi Küratörü  Exhibition Art Director Güzin Erkaymaz

Prodüksiyon Koordinatörü  Production Coordinator Gürkan Büyükturan 

istos Ofisi Koordinasyon  istos Back Office Coordination Seçkin Erdi 
Foti Benlisoy

Metin ve Altyazı Çevirileri  Text and Subtitle Translations Cem Akçalı 
Sula Aslanoğlu
Foti Benlisoy
Umud Dalgıç
Zeynep Ekmekçi
Enes Köse
Nerina Köseoğlu
Karine Molley
Eyüp Özer
Dilek Özkan 
Tuğçe Saklıca Rigatos 

Grafik Tasarım ve Uygulama  Graphic Design Erge Yeksan
Aykut Kaplan 

Websitesi Uygulama ve Etkinlik Fragmanları  Website & Trailers Alexandra Olympia Peristeraki

Fragman Müziği  Trailer Music “Serres”, Yorgos Doussos

Post-Prodüksiyon stüdyosu  Post-Production Lab Authorwave

Katalog Baskı  Printing House Sena Ofset
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“Motherland, I See You” filmlerini bizlere açtıkları için Yunan Film Akademisi’ne ve cömert katkıları için telif hakkı 
sahipleri,

Sotiria Mantziri-Koundourou, Theo Angelopoulos Ailesi, Michael Cacoyiannis Vakfı ve özellikle Bayan Alexandra 
Georgopoulou, Christos Valakopoulos ve Sayın Georgios Gouzoulis, Pandelis Voulgaris, Kiriakos Aggelakos ve Vasiliki 
Eliopoulou’nun Varisleri’ne teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca Orsia Sofra ve Eleni Toumbanaki – Yunanistan Kültür Bakanlığı; Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgina 
Soultanopoulou ve konsoloslar Danai Vasilaki ve Stavros Christodoulidis; Christos Sotiriadis – Sismanoglio Megaro; 
Iliana Zakopoulou ve Marinos Kritikos – Yunan Film Merkezi; Elina Psykou, Phaedra Vokali ve Stavros Markoulakis 
– Yunan Film Akademisi; Gizem Bayıksel – Pera Müzesi; Tasos Adamopoulos – Yunan Film Arşivi; Maria Papasotiri – 
Selanik Sinema Müzesi; Yannis Demircioğlu ve Özcan Şabudak – Zografyon Lisesi; Melis Behlil ve Elif Akçalı – Kadir 
Has Üniversitesi’ne değerli işbirlikleri için teşekkür ederiz.

Son olarak Cem Akçalı, Giorgos Christianakis, Damla Dartepe, C. Aslı Filiz, Maria Katsounaki, Nancy Kokolaki, Petros 
Markaris, Sofia Prokou, Katerina Siskopoulou, Ulya Soley, Marianna Sotiropoulou, Nazım Soylu, Konstantinos Tsoukalas,

Ve bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde payı bulunan herkese müteşekkiriz.

We would like to express our thanks to The Hellenic Film Academy for making the films of “Motherland, I See You” 
available to us,

And the copyright owners Sotiria Mantziri-Koundourou, the Family of Theo Angelopoulos, the Michael Cacoyiannis 
Foundation and especially Alexandra Georgopoulou, the Heirs of Christos Valakopoulos and Georgios Gouzoulis, Pandelis 
Voulgaris, Kiriakos Aggelakos, and Vasiliki Eliopoulou for their kind contribution.

We also express our thanks for their valuable collaboration to Orsia Sofra and Eleni Toumbanaki – Hellenic Ministry 
of Culture; The General Consul of Greece in Istanbul, Ms. Georgina Soultanopoulou and the consuls Ms. Danai Vasilaki 
and Mr. Stavros Christodoulidis; Christos Sotiriadis – Sismanoglio Megaro; Iliana Zakopoulou and Marinos Kritikos 
– Greek Film Center; Elina Psykou, Phaedra Vokali and Stavros Markoulakis – Hellenic Film Academy; Gizem Bayıksel 
– Pera Museum; Tasos Adamopoulos – Greek Film Archive; Maria Papasotiri – Thessaloniki Cinema Museum; Giannis 
Demirtzoglou and Özcan Şabudak – Zografyon Lyceum; Melis Behlil and Elif Akçalı – Kadir Has University.

Also to Cem Akçalı, Giorgos Christianakis, Damla Dartepe, C. Aslı Filiz, Maria Katsounaki, Nancy Kokolaki, Petros 
Markaris, Sofia Prokou, Katerina Siskopoulou, Ulya Soley, Marianna Sotiropoulou, Nazım Soylu, Konstantinos Tsoukalas,

And, to each and every one who participated in the realization of this event.
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ÖZEL DESTEĞİ VE MADDİ KATKILARIYLA
UNDER THE AUSPICES AND FINANCIAL SUPPORT OF

ANA SPONSOR
GRAND SPONSOR

ÖZEL KATKILARIYLA
WITH THE KIND SUPPORT OF

DÜZENLEYENLER
ORGANIZERS


