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Kültür-Sanat

GÖSTERİLER

TİYATRO

Kendi tan mlar yla stanb l mü i i  to l l   n esa ,  y l nda M rat 
ydemir, erya Türkan e engi  On ral tara ndan k r ld . lü, yol l klar na 
engi  On ral n besteleriyle başlad . amanla M rat ydemir bestelerinin yan  

s ra geleneksel Türk mü i i re ert ar ndan se tikleri eserleri de kendi e k e 
anlay şlar na göre yor mlad lar. lbümleri  Eski isan,  Eylül ark lar , stanb l a 

air, Ma i Kalbimde, Eli , Kalbimdeki eni , ollar, e sin ünler.
KONSER
Moda Sahnesi
11 Ocak 2016 Saat: 20.30  
Bilet Fiyatları: 35.00 TL- 45.00 TL

İNCESAZ 

21 Ocak 2016, 25 Mart Saat: 20.30

Tiyatro Key  sanat e ö el yaşam  ile bir 
döneme damga rm ş bir e sanenin, 
sinema e tiyatro oy n s , Türkiye nin ilk 
kad n sinema yönetmeni ahide onk n n 
ola anüstü e dramatik yaşam öyküsünü 
a daş bir mü ikal olarak sahneye taş yor.

Profilo Kültür Merkezi
Bilet Fiyatları: 30.00 TL- 60 TL arasında

11 Şubat 2016, 17 Mart Saat: 20.30
Bre ht in sa aş döneminde ya d  anti- aşist oy n n seki  oy n n n 
yaklaş k ot  alt  arkl  kişiyi dönüşümlü bir şekilde oynad , mü iklerin yine 
oy n lar tara ndan, aka ella -insan sesi- ile ya ld , E ik Tiyatro n n 
ö üne yg n, a daş bir yor mla sahneye koy lan bir örne i.
Afife Jale Sahnesi
Bilet Fiyatları: 29.50 TL- 39.50TL arasında

ARTURO Uİ’NİN ÖNLENEBİLİR TIRMANIŞI

24-26 Şubat, 2-4 Mart 2016 Saat: 20.30
27 Şubat Saat: 15.00-20.00 

aklaş k  y ld r soytar l k sanat  
ü erinde stalaşan e k rd  oytar lar 

kademisi nde yetiştirdi i yü ler e ö ren isi 
ile ko aman bir aile haline gelen la a 

ol nin in harikalar dünyas nda her yaştan 
i leyi iye yer ar.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi 
Turkcell Sahnesi
Bilet Fiyatları: 80.00 TL- 140.00 TL arasında

Slava's Snowshow

FA
US

T
Caddebostan Kültür Merkezi
2 Ocak 2016 Saat 20.30 (Türkçe)  
Türkan Saylan Kültür Merkezi / Maltepe
21 Şubat 2016 Saat 16.00  (Türkçe)
Tiyatro sanat s  Haydar orl , ohann ol gang on 

oethe nin dünya edebiyat n n köşe taşlar ndan biri olarak 
kab l gören eseri a st  Türk e, lman a e ba en ayn  
anda iki dilde birden oyn yor. 
Bilet Fiyatları: 50.00 TL- 25.00 TL arasında

22 Ocak 2016 Saat: 20.30
23, 24 Ocak Saat: 14.30-19.30
25 Ocak Saat: 20.00
26, 27 Ocak Saat: 15.00

rimm Kardeşler in dünya a ünlü masal n  
o klar n renkli dünyas yla birleştiren b  ola anüstü 

gösteri  b  ateni, tiyatro e ileri teknolo i 
imk nlar n  harmanlay , renkli kostümler e de işik 
sahne dekorlar yla yarat lan büyülü bir şo .

Maslak TİM Show Center
Bilet Fiyatları: 40.00 TL- 100.00 TL arasında.

BREMEN MIZIKACILARI 
BUZDA DANS
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Fransız Kültür Merkezi Galerisi 
16 Aralık 2015-13 Şubat 2016 

bidin ino n n ilk de a gün yü üne ka ak desenlerinden ol şan sergide, koleksiyoner Bekir kbaş n t tk  
e sebatla to lad  desenler, ilk ke  sanatse erlerle b l ş yor. 

 “Yüz Yıl, Yüz Desen” Abidin Dino

SİNEMA

Kültür-Sanat

SERGİ

Dheepan
 O ak 

önetmen  a es 
diard

Oy n lar  ntonythasan 
es thasan, Kalieas ari 

rini asan, la dine 
inasithamby

Cannes’ın en büyük 
ödülünü kazanan son 

filmi, Paris’te Sri Lankalı 
üç mülteci üzerinden tüm 
dünyadaki sığınmacıların 

çektiği zorlukları ele 
alıyor.

Colonia
 O ak  

önetmen  lorian 
allenberger

Oy n lar  Emma 
atson, aniel Brühl, 
Mi hael y ist

1973 yılında Pinochet 
rejiminin sürdüğü  

dönemde ayakta kalmaya 
çalışan ve Pinochet'in 

baskısından köşe bucak 
kaçan bir çiftin öyküsü. 

Diren!
 O ak  

önetmen  arah a ron
Oy n lar  arey 

M lligan, Helena Bonham 
arter, Meryl tree  
Tarihin ilk feminist 

hareketlerinden birini 
başlatan kadınların, 

gittikçe acımasızlaşan 
hükümete karşı 

yürüttükleri mücadele.

Yüce Sezar!
  bat 

önetmen  oel oen, 
Ethan oen

Oy n lar  eorge 
looney, osh Brolin, 

Tilda inton 
Bir stüdyo 

organizatörünün 
karşılaştığı pek çok 

sorunu çözmek zorunda 
kaldığı bir gününü anlatan 

filmin yapımcıları Coen 
Kardeşler.

 annes 
En yi ilm dülü

KİTAPLIK

Sinema Tutkusu 
Lars Von Trier / Agora Kitaplığı
Ben t tk n n, sineman n hayat damar  

old na inan yor m e b  t tk n n bir sürü 
arkl  bi ime bürünebile e inin bilin indeyim. 
inema, daha iyade başkalar n n 

t tk lar ndan ge inme işidir.

Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik
Derleme: Begüm Özden Fırat - Aylin Kuryel / 
İletişim
Kita , eşitli sanat ak mlar ndan küresel antika italist 
harekete  ilistin den Tahrir e  aris inemateki nden Emek 

inemas na  Tekel irenişi nden e i ark na anan 
mü adeleleri oda na al yor.

Friedrich Balkonunda
Carlos Fuentes / Can Yayınları

riedri h Balkon nda i in hayaller dünyas nda 
yürütülen ortak bir ya  al şmas  denebilir  

entes e iet s he ortakl

Beni Sorarsan
Gülten Akın
Anısına saygıyla…
“Beni sorarsan,
Kış işte
Kalbin elem günleri geldi
Dünya evlere çekildi, içlere
Sarı yaseminle gül arasında
Dağların mor baharıyla
Sis arasında
Denizle göl arasında”

*Kazım’ın Sevdası
Uğur Biryol / İletişim

aşasayd  memleket mü i ine büyük katk lar 
sa laya a  aşik r olan Ka m Koy n n n 
an s na, on n hayata e mü i e dair 
se das na daha yak ndan bakmak i in 
önemli bir kita . 

a  Kredi ay nlar


