


30 Ocak January
Cuma Frıday
18:00 Bir Fincan Türk Kahvesi
  A Cup of Turkish Coffee   
  Neyse Halim Çıksın Falim  
  Coffee Futures
19:00 Konuşma / Talk
  “Kahve Kokusunun   
  Peşinde 
   In Search of the 
  Smell of Coffee”
21:00 Sen Şarkılarını Söyle    
  Inside Llewyn Davis

31 Ocak January
Cumartesi Saturday
13:00 Bir Fincan Türk Kahvesi
  A Cup of Turkish Coffee
  Neyse Halim Çıksın Falim  
  Coffee Futures

14:00 Pera Eğitim Atölye 
  Pera Education Workshop
  Sihirli Meyve:
  Kahve Kokusunun Peşinde
  Magical Fruit: In Search  
  of the Smell of Coffee

16:00 Kahve: 
  Gerçek ve Hayal Arasında  
  Coffee: Between Reality  
  and Imagination
  Sanat Yönetmeni ile Söyleşi   
  Artistic Director
  in Conversation

19:00 Doğrudan Cehenneme
  Straight to Hell

1 Subat February
Pazar Sunday
13:00 Kahve: 
  Gerçek ve Hayal Arasında  
  Coffee: Between Reality  
  and Imagination
15:00 Sen Şarkılarını Söyle    
  Inside Llewyn Davis
17:00 Kahve ve Sigara
  Coffee and Cigarettes

Wayne Wang’s follow-up movie to Smoke presents a series of improvisational 
situations strung together to form a pastiche of Brooklyn’s diverse ethnicity, 
offbeat humor and essential humanity. Many of the same characters inhabiting 
Auggie Wren’s Brooklyn Cigar Store in Smoke return here to expound on their 
philosophy of smoking, relationships, baseball, New York, and Belgian Waffles. 
Over all, this is a movie about living life, off-the-cuff.

Sen Sarkılarını Söyle
Insıde Llewyn Davıs

Yönetmenler / Directors:  Ethan Coen, Joel Coen
Oyuncular / Cast: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman
ABD, İngiltere, Fransa / USA, UK, France; 104’, 2013, renkli / color
İngilizce; Türkçe altyazıyla / English with Turkish subtitles

Llewyn Davis Şubat 1961’de New York’un Greenwich Village’ında tutunmaya 
çalışan bir folk şarkıcısıdır. Müzik ortağı Mike Timlin intihar etmiş, son solo albümü 
Sen Şarkılarını Söyle satmıyordur; parası yoktur, arkadaş ve tanıdıklarında 
kalmaktadır. Gitarı yanında, affetmeyen New York kışı karşısında büzüşmüş 
şekilde, bir kısmına kendisinin sebep olduğu, aşılamayacak gibi görünen engellere 
karşı bir müzisyen olarak tutunmaya çalışmaktadır. 

In February 1961, Llewyn Davis is a struggling folk singer in New York City’s 
Greenwich Village. His musical partner, Mike Timlin has committed suicide; his 
recent solo album Inside Llewyn Davis is not selling; he has no money and is 
sleeping on the couches of friends and acquaintances. Guitar in tow, huddled 
against the unforgiving New York winter, he is struggling to make it as a musician 
against seemingly insurmountable obstacles - some of them of his own making.

Neyse Halim 
Çıksın Falim
Coffee Futures
Yönetmen / Director:  Zeynep Devrim Gürsel
Türkiye / Turkey; 22’, 2009, renkli / color
Türkçe; İngilizce altyazıyla /
 Turkish with English subtitles

Film, insanların kısmetiyle Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmak için yıllardır 
devam eden girişimlerinin hikayesini birlikte işliyor. Siyasetçiler tarafından verilen 
sözler ve yapılan tahminler kahve falının retoriği ve pratiği ile yan yana getiriliyor. 
Türkiye’deki yaygın kahve falı geleneği gündelik bir iletişim aracı. Kahve falları 
umutlar, korkular ve endişelerle başa çıkmanın bir yolu, aynı zamanda 
konuşulmamış meseleleri dolaylı bir şekilde dile getirme yöntemi. Her dilde 
olduğu gibi bu anlatı biçiminin de kendi kuralları ve mecazları var; öte yandan her 
fal bakanın kişisel üslubu ve  falına bakılanın kendi durumundan izler taşıyor.

Coffee Futures weaves individual fortunes with the story of Turkey’s decades-long 
attempts to become a member of the European Union. Promises and predictions 
made by politicians, both foreign and domestic, are juxtaposed with the rhetorics 
and practices of coffee-grined fortune telling. The widespread custom of coffee 
fortune telling in Turkey is an everyday communication tool. Coffee fortunes are a 
way of dealing with hopes, fears and worries, as well as a method of indirectly 
voicing matters usually left unspoken. Like any language, this narrative form has 
its protocols, rules and tropes; yet each fortune bears distinct marks of the teller’s 
personal style and the individual fortune seeker’s condition.

14 Ocak January
Çarsamba Wednesday
19:00 Kahve Hakkında Bir Film  
  A Film About Coffee
    
16 Ocak January
Cuma Frıday
19:00 Kahve Hakkında Bir Film  
  A Film About Coffee
20:30 Duman    
  Smoke

17 Ocak January
Cumartesi Saturday
14:00 Sıcak Kahve / Hot Coffee  
  Yönetmen ile Söyleşi   
  Director In Conversation 
18:00 Kahve ve Sigara
  Coffee and Cigarettes

18 Ocak January
Pazar Sunday
14:00 Duman / Smoke 
16:00 Karanlık Sokaklar 
  Blue in the Face
18:00 Doğrudan Cehenneme
  Straight to Hell

28 Ocak January
Çarsamba Wednesday
19:00 Karanlık Sokaklar 
  Blue in the Face

29 Ocak January
Persembe Thursday
19:00 Sıcak Kahve / Hot Coffee

14 Ocak / January - 
1 Subat / February 2015

Gösterim Programı
Screenıng Schedule

Bir Fincan 
Türk Kahvesi

A Cup of 
Turkısh Coffee

Yönetmen / Director:  Nazlı Eda Noyan ve Dağhan Celayir 
Fransa, Türkiye / France, Turkey; 8’, 2013, renkli / color

Türkçe; İngilizce altyazıyla / Turkish with English subtitles

Yaşlı bir kadın ve küçük torunu bir masanın etrafında eski aile fotoğraflarına 
bakarlar. Yaşlı kadın, önceleri bu fotoğraflara bakmaya ve geçmişe dönmeye 
dirense de, geçmişin uyandırdıklarına direnemez. Küçük yaşta evlendirilen bir kız 
çocuğunun hayata tutunuş ve kadınlığa geçerken mutluluğu yakalama hikâyesine 
bir fincan Türk kahvesi içimi boyunca şahit oluruz. Geçmişe ait fotoğraflar geçmişe 
dair duygularla kadının zihninde değişime uğrarken torunu ve bir fincan Türk 
kahvesi ile yaşlı kadın bugüne bağlanır.
 
An old woman and her granddaughter sit around a table and go through old family 
photographs. Although this old woman, at first, tries to resist looking at these 
pictures, she cannot resist what the past evokes. During the time it takes to drink 
one cup of Turkish coffee we witness the story of a little girl who hung on to life and 
captured happiness although she was forced to get married at a young age. These 
old family photographs are transformed by the old woman’s feelings of the past 
while her granddaughter and a cup of Turkish coffee tie her to the present.

Program etkinlikleri
Program Events

Yönetmen ile Söylesi / Dırector ın Conversatıon

17 Ocak January 
14:00 Sıcak Kahve / Hot Coffee
  Susan Saladoff: Yönetmen ile Söyleşi / Director In Conversation

  ABD İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle
 In collaboration with US Consulate General, İstanbul

Konusma / Talk

30 Ocak January
19:00 “Kahve Kokusunun Peşinde / In Search of the Smell of Coffee”
  Cansu Şekular, Pera Cafe   

Yapımcı ile Söylesi / Producer ın Conversatıon

31 Ocak January 
16:00 Kahve: Gerçek ve Hayal Arasında / Coffee: Between Reality and Imagination
  Sanat Yönetmeni ile Söyleşi: Yael Perlov 
  Artistic Director In Conversation

Konuşmalar ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır, yerler sınırlıdır. 
Free of admissions, drop in. Limited seating. 

Atölye / Workshop

31 Ocak January
14:00 “Sihirli Meyve: Kahve Kokusunun Peşinde! 
  Magical Fruit: In Search of the Smell of Coffee”

  Pera Eğitim Atölyesi / Pera Education’s Workshop
  15 yaş ve üzeri / For ages 15 +
  Ücret / Price : 50 TL 
  Nerole işbirliğiyle / In collaboration with Nerole

Dogrudan 
Cehenneme
Straıght to Hell
Yönetmen / Director:  Alex Cox 
Oyuncular / Cast: Sy Richardson, Joe Strummer, Dick Rude
İngiltere /UK; 95’, 1986, renkli / color
İngilizce; Türkçe altyazıyla / English with Turkish subtitles

İçi para dolu bir çanta taşıyan banka soyguncusu çetesi saklanmak için çöle gider. 
Vurgunlarını gömdükten sonra kendilerini çok fazla kahve içen kovboylarla dolu 
gerçeküstü bir kasabada bulurlar. Kasaba halkı dışarıdan gelenlere önce 
düşmanca davranır, fakat birkaç kişi öldürdükten sonra onları kabul eder gibi 
görünürler. Bir süre sonra, Dade isimli gizemli bir adam gelir, hırsızlarla görülecek 
bir hesabı var gibidir. Bundan sonra ise silahlar konuşur ve birbirlerine girerler.   

A gang of bank robbers with a suitcase full of money go to the desert to hide out. 
After burying the loot, they find their way to a surreal town full of cowboys who 
drink an awful lot of coffee. The townspeople are hostile to the outsiders at first, 
but seem to accept them once they’ve killed a couple of people. After a while, a 
mysterious man named Dade arrives, who seems to have unpleasant business to 
settle with the robbers. A free-for-all shoot-em-up ensues.

Duman
Smoke   

Yönetmenler / Directors:  Wayne Wang, Paul Auster
Oyuncular / Cast: Harvey Keitel, William Hurt, Giancarlo Esposito

Almanya, ABD, Japonya /Germany, USA, Japan; 
112’, 1995, renkli / color

İngilizce; Türkçe altyazıyla / English with Turkish subtitles

Yazar Paul Auster ve yönetmen Wayne Wang’den zaman, mekan ve geçicilik 
üzerine bir film olan Duman’da, Auggie Wren (Harvey Keitel), Brooklyn’deki bir 
kavşakta bir sigara dükkanı işletmektedir. Dükkan ilginç müşteri topluluğu için 
bütün kargaşadan uzakta bir sığınaktır.  Auggie Wren her sabah dışarıda aynı 
noktadan bir fotoğraf çekmektedir. Her yeni günde bu yabancılar ağı daha da 
tanıdık hale gelir. Her akşam, Tom Waits’in bize hatırlattığı üzere “hayal 
kurduğunda masum olursun.” Auster, Waits ve fotoğraf sevenler için Jarmuschyen 
bir ikram.

A film about time, place and transience from writer Paul Auster and director 
Wayne Wang. Auggie Wren (Harvey Keitel) runs a tobacconist on an intersection 
in Brooklyn, providing a haven from the hustle and flow for his coterie of peculiar 
customers. Every morning he takes a photograph from the same spot outside. 
Every day a network of strangers grows more familiar. Every night Tom Waits 
reminds us, ‘You’re innocent when ya dream’. A Jarmuschian treat for fans of 
Auster, Waits and photography.

Karanlık 
Sokaklar 
Blue ın the Face
Yönetmenler / Directors:  Wayne Wang, Paul Auster
Oyuncular / Cast: Harvey Keitel, Lou Reed, Michael J. Fox
ABD / USA; 83’, 1995, renkli / color
İngilizce; Türkçe altyazıyla / English with Turkish subtitles

Wayne Wang’in “Duman”ı izleyen bir sonraki filmi, Brooklyn’in geniş etnik 
yelpazesi, olağandışı espri anlayışı ve en temeldeki insaniyetinin bir pastişini 
oluşturmak üzere birbirine bağlı bir seri doğaçlama durum sunuyor. Auggie 
Wren’in “Duman” filminde Brooklyn Puro Dükkanı’nı mesken tutan bir çok 
karakter bu filmde geri dönüyor ve sigara içmek, ilişkiler, beyzbol, New York ve 
Belçika waffle’ları üzerine felsefelerinden bahsediyor. Bu film, her şeyin ötesinde 
hayatı düşünmeksizin yaşamak üzerine.


