MUBI İLE BİR YAZ GECESİ SİNEMASI:
YAZ AYLARININ HEYECANLA BEKLENEN ETKİNLİĞİ BU SENE
KUNDURA SİNEMA VE MUBI TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ İLE
HEYECANINI İKİYE KATLIYOR
(7 - 28 Ağustos 2020)
Kundura Sinema’nın ilgiyle takip edilen açık hava film gösterimleri bu sene ‘MUBI İle Bir
Yaz Gecesi Sineması’ başlığı altında 7 - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Beykoz
Kundura’nın Boğaz kenarındaki tarihi atmosferinde sinemaseverlerle buluşuyor.
Bir Yaz Gecesi Sineması özelinde MUBI Türkiye’nin hazırladığı film programı, bu Cuma
günü (07.08.20) itibariyla Ağustos ayı boyunca seyircilerini 1960’ların Hong Kong’undan
80’lerin acımasız Teksas çöllerine, Kuzey İtalya’da yaşanan tutkulu aşk hikayesinden Şilili bir
dansçının sorunlu evliliğine doğru uzanan farklı coğrafyalarda yolculuklara çıkarıyor.
Beykoz Kundura’nın geçtiğimiz Temmuz ayında ilkini gerçekleştirdiği Bir Yaz Gecesi
Sahnesi kapsamında düzenlenen açık hava konserlerinin Ağustos ayı programı belli oldu. 8
Ağustos Cumartesi gününden itibaren her hafta sonu gerçekleşecek konser etkinliklerinde
özgün üretimleriyle ve kendilerine has yorumlarıyla dikkat çeken Bi Android ft. Dilşad
Çelebi, Tolga Duyan, Schnell Schnell, Deniz Güngören Beşlisi, Sinan Altıparmak Trio,
Lalalar, Mousikē, Çağrı Sertel ‘Multiverse’ ve Oceanvs Orientalis & İlhan Erşahin yer
alıyor.

Seçkinin İlk Filmi: Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır)
7 Ağustos Cuma
‘MUBI İle Bir Yaz Gecesi Sineması’’nın ilk gösterimi 7 Ağustos Cuma tarihinde, yönetmen
Luca Guadagnino’nun çok ses getiren 2017 yapımı filmi Call Me By Your Name ile
başlıyor. 80’lerin ilk yarısında Kuzey İtalya’da yolları kesişen Elio ile babasının asistanı
Oliver’ın arasındaki ilişkiyi anlatan film, saf aşkın ve tutkunun hikayesini konu alıyor.
Biletler ve özel ulaşım imkânları için www.beykozkundura.com ||
Facebook, Twitter @kundurasinema || Instagram @kundurasinemasahne

Başrollerinde Timothée Chalamet ve Armie Hammer’in olduğu, André Aciman’ın aynı isimli
romanından uyarlanan film 90. Akademi Ödüllerinde En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü
kazandı.
In the Mood for Love (Aşk Zamanı)
14 Ağustos Cuma
Hong Kong’lu film yönetmeni Wong Kar-wai’nin tüm zamanların en iyi aşk filmleri arasına
girmeyi başaran 2000 yapımı filmi In the Mood for Love, 1962 yılının durgun ve münasip
Hong Kong’unda geçiyor. Film, komşu dairelere taşınan Bay Chow ve Bayan Chan’ın, eşleri
hakkında keşfettikleri sırrın ardından aralarında oluşan samimi bağı konu alıyor.
Başrollerinde Maggie Cheung ve Tony Leung Chiu Wai’nin yer aldığı film, Cannes Film
Festivali, Avrupa Film Ödülleri, Cesar Ödülleri ve Hong Kong Film Festivali dahil olmak
üzere farklı kategorilerde birçok ödül kazandı.
Paris, Texas (Paris, Teksas)
21 Ağustos Cuma
Amerikan yaşam biçimine ilgisi ile bilinen başarılı yönetmen Wim Wenders’in 1984 yapımı
Paris, Texas filmi, yönetmenin başyapıtı olarak kabul ediliyor. Başrollerinde Harry Dean
Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Aurore Clément ve Hunter Carson’un yer
aldığı film, gizemli ve neredeyse dilsiz bir avare olan Travis Henderson’un, kardeşiyle birlikte
Los Angeles’ta yaşayan ve yıllardır görmediği oğluyla bir araya gelmek için acımasız Teksas
çöllerinde yaptığı yolculuğu konu alıyor. Fransa - Batı Almanya ortak yapımı olan Paris,
Texas, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ve FIPRESCI ödüllerinin yanı sıra, "En iyi
yönetmen" kategorisinde BAFTA ödülünün de bulunduğu 14 ödül kazandı.
Ema
28 Ağustos Cuma
Günümüz sinemasının en yetenekli yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Şilili Pablo
Larrain’in 2019 yapımı filmi Ema, sanat, tutku ve modern aile kavramları üzerine odaklanan
bir yapım. Başrollerinde yer alan Gael García Bernal ve Mariana di Girolamo’nun etkileyici
performanslarıyla dikkat çeken film, çekici ve başına buyruk dansçı Ema’nın kareograf
Gaston ile sorunlu ilişkileri ve evlat edindikleri 7 yaşındaki oğullarının neden olduğu bir
trajediyle çıkmaza giren evliliklerinin sarsıcı hikayesini anlatıyor. Dünya prömiyerini 2019
yılında Altın Aslan için yarıştığı Venedik’te yapan Ema, Toronto ve Londra dahil çok sayıda
önemli festivalin programında yer aldı.
Bir Yaz Gecesi Sahnesi Konser Programı
8 Ağustos Cumartesi
Bi Android ft. Dilşad Çelebi
Tolga Duyan
Schnell Schnell
9 Ağustos Pazar
Deniz Güngören Beşlisi
Sinan Altıparmak Trio
Biletler ve özel ulaşım imkânları için www.beykozkundura.com ||
Facebook, Twitter @kundurasinema || Instagram @kundurasinemasahne

15 Ağustos Cumartesi
Lalalar
Mousikē
16 Ağustos Pazar
Çağrı Sertel ‘Multiverse’
29 Ağustos Cumartesi
Oceanvs Orientalis & İlhan Erşahin

Biletler Satışa Çıktı
Beykoz Kundura’nın Ağustos ayı boyunca eşsiz konumunda izleyicilerini büyülemeye ve
filmlerin renkli dünyasına yolculuğa çıkarmaya hazırlanan ‘MUBI İle Bir Yaz Gecesi
Sineması’ programında yer alan filmlere ve Bir Yaz Gecesi Sahnesi kapsamında
gerçekleşecek konserlere www.beykozkundura.com adresinden bilet satın alınabilir.
Beykoz Kundura’dan Ücretsiz Tekne Servisi
Beykoz Kundura, yaz döneminde gerçekleştirdiği açık hava etkinlikleri için Beşiktaş’tan
Beykoz Kundura’ya ve etkinlik bitiminde Kundura’dan Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerine
ücretsiz tekne servisi sunuyor. Film ve konser keyfini benzersiz Boğaz turu ile ikiye katlamak
isteyenler www.beykozkundura.com üzerinden rezervasyon yapabilirler.
Aynı zamanda Yeniköy-Beykoz motor hattını kullanarak gelmek isteyen misafirler Beykoz
motor iskelesinin önünden kalkacak ring servislere binerek Beykoz Kundura’ya gelebilirler.
Film Gösterimleri ve Konserler Mesafeli Oturma Düzeninde Gerçekleşecek
Salgın kapsamında aldığı en üst standartlarda tedbirlerle hazırlıklarını tamamlayan Beykoz
Kundura, açık hava etkinlik alanı için alınan özel önlemlerin yanı sıra, restoran ve kafelerinin
oturma planlarını sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenleyerek, misafirlerini
tedarikten servise tüm aşamalarda hijyen kurallarını en üst seviyede tutarak karşılamayı
amaçlıyor. Beykoz Kundura’nın beğeni toplayan sağlık önlemleri videosu ve detaylı bilgi için
bu link ziyaret edilebilir.
Instagram @beykozkundura ||
@kundurasinemasahne
Twitter/Facebook @beykozkundura ||
@kundurasinema

Görseller:
● MUBI İle Bir Yaz Gecesi Sineması (filmler, genel Beykoz Kundura, jenerik görseller)
● Bir Yaz Gecesi Sahnesi (sanatçılar, genel Beykoz Kundura, jenerik görseller)
*Görselleri kullanırken künye bilgisi vermeye özen gösterelim.
Biletler ve özel ulaşım imkânları için www.beykozkundura.com ||
Facebook, Twitter @kundurasinema || Instagram @kundurasinemasahne

Ayrıntılı bilgi ve söyleşi talepleriniz için:
funda.kucukyilmaz@flint-culture.com | +90 533 496 48 14
pelin.davidyan@flint-culture.com | +90 537 399 19 85
naz.turkmen@flint-culture.com | +90 534 237 32 34
Editöre Notlar:
Beykoz Kundura
1800'lerin başında bir deri fabrikası olarak kurulan ve 1933'te ayakkabı fabrikasına dönüştürülen
Türkiye’nin endüstriyel ve kültürel mirası Beykoz Kundura hem Osmanlı Devleti'nin hem de Türkiye
Cumhuriyeti'nin 200 yılı aşkın kesintisiz sanayileşme planının en önemli aktörlerinden biri oldu.
Beykoz Kundura’da sinema kültürü ise hem çalışanlarının hem de Beykoz halkının katılımıyla
gerçekleşen film gösterimleri sayesinde fabrika döneminde gündelik hayatın önemli bir parçasını
oluşturuyordu. 2018 yılının Kasım ayında fabrikanın kalbini oluşturan Kazan Dairesi’nde kapılarını
açan Kundura Sinema, sinemaya dönüştürülen endüstriyel kültürel sitenin ilk örneğini de oluşturdu.
Uzun yıllardır Yıldırım Holding bünyesinde film ve dizi platosu olarak hizmet veren Beykoz Kundura,
Kazan Dairesi’nin restorasyonu kapsamında Kundura Sinema’ya ek olarak açılan Kundura Sahne ve
mekanın kültürel mirasına sahip çıkma amacıyla Kundura Hafıza başlığı altında yürüttüğü “Sözlü
Tarih Projesi” ile birlikte, filmlerin ve hikayelerin sadece üretildiği değil; aynı zamanda izleyicisiyle
buluştuğu, İstanbul’un nitelikli kültür ve sanat alanlarından birine dönüşmeyi hedefliyor.
MUBI Türkiye
MUBI, 190’ı aşkın ülkede yayın yapan global bir film izleme platformu. Her gün uzman kişiler
tarafından özenle seçilen kült, klasik, ödüllü ya da bağımsız bir film MUBI’ de gösterime girer. En yeni
festival filmlerinden zamansız klasiklere, bilinmeyen coğrafyalara ait gizli hazinelerden usta
yönetmenlerin toplu gösterimlerine... Zamanını izleyecek film arayarak değil, en güzel filmleri izleyerek
geçirmek isteyenler, çoğu başka hiçbir yerde olmayan filmlerden oluşan MUBI seçkisini istedikleri
anda ve yerde, istedikleri cihaz ve ekranda izleyebilirler.
8 Ağustos Cumartesi
Bi Android ft. Dilşad Çelebi
İkili, 80’lerin new - wave ve synth-pop rayihasını alıp oradan 90’ların "A Takımı"na selam çaktıktan
sonra, varoluşsal dertleri aşamadığı için hafifleyen şarkı sözleriyle günümüze getiriyor. Bu şarkı
sözleri; eğlenceli, retro ve aynı zamanda modern elektronik altyapılar ile birleşince "retrofüturistik" bir
müzik ortaya çıkıyor.
Tolga Duyan
Müzik ve arşiv oluşturma tutkusu küçük yaşlarda ortaya çıkan Tolga Duyan, 12 yaşında ilk
enstrümanını çalmaya başlayarak bu tutkuyu bir adım ileriye taşımaya karar verdi. Uzun süre dahil
olduğu gruplarla düzenli olarak şehrin önemli mekanlarında çalıp, birçok konserde canlı performanslar
gösterirken bir yandan da plak toplamaya devam etti. Profesyonel DJ'lik hayatına 2006 yılında
İstanbul'un unutulmaz gece club'ı kulübü Indigo'nun Resident'i resident DJ'i olarak başlayan
TolgaDuyan, kısa süre içerisinde yurt içi ve yurt dışında bir çok parti, kulüp ve festivalde çalarak
setlerini kitleler ile paylaştı. Bu süre içinde Swayzak, Sascha Dive, Mathew Jonson, Maayan Nidam,
Acid Pauli, Heartthrobb, Brodinski, ve Matias Aguayo gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı kabini
paylaşmakla kalmayıp bir kısmıyla b2b setlere de imza attı. Bireysel ve b2b performanslarına yenilik
katarak ilerleyen Tolga Duyan, müzik kariyerine aynı zamanda son zamanın hip mekanlarından Blok
Mekan’ın Müzik&Etkinlik Direktörü ve resident Dj’I DJ’i olarak da devam etmektedir.
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Schnell Schnell
Remix’leriyle dikkat çeken ikili Doğu Civicik ve Ozan Korkmaz tarafından kurulan Schnell Schnell FG
Radio’daki programları ve sahne aldıkları bir çok mekandaki performanslarıyla son zamanların en
beğenilen duo’larından biri haline geldi.
9 Ağustos Pazar
Deniz Güngören Beşlisi
Standartlardan halk müziğine, pek çok farklı stil ve ortama ait şarkıları, eklektik fakat bütüncül bir
repertuarda, özgün düzenlemelerle bir araya getiren grup, hem enerjik bir performans hem de incelikli
bir yorum vâd ediyor. Şarkı söylemeye ve şarkı formuna hak ettiği önem ve özeni göstermeyi
hedefleyen bir proje.
Deniz Güngören
Sinan Altıparmak – gitar
Duru Tuna – alto saksafon
Barış Ertürk – tenor saksafon
Volkan Topakoğlu – kontrbas
Sinan Altıparmak Trio
İrlanda’da Newpark Music Centre’ın caz performans bölümünden lisans derecesini alan gitarist Sinan
Altıparmak, öğrenimi süresince Kenny Werner, Steve Coleman, Dave Liebman, Rick Peckham gibi
isimlerin atölye çalışmalarına katılma fırsatı buldu. Ağırlıklı olarak bebop, hard bop ve modern ana
akım caz stilinde klasiklerden ve bestelerden oluşan bir repertuar çalan kendi grubu ile Dublin ve
İstanbul’un birçok sahnesinde konserler verdi. Halen kendi grubuyla verdiği konserlerin yanı sıra,
İstanbul’un önde gelen müzisyenlerinin farklı projelerinde yer alarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Sinan Altıparmak Üçlüsü; bebop, hard bop ve modern ana akım caz stilinde klasiklerden oluşan bir
repertuarla Beykoz Kundura’da.
Sinan Altıparmak – gitar
Barış Ertürk – tenor saksofon
Volkan Topakoğlu – kontrbas
15 Ağustos Cumartesi
Lalalar
Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat’tan oluşan Lalalar, Anadolu ezgilerinin
nostaljik dokusunu fütüristik ögeler, sinematik bas tınıları ve kirli elektro beat’leriyle yeniden
yorumluyor. Şuan yeni bir single üzerine çalışan özgün ekip, Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder
single’larıyla modern yaşamın karanlık destanını yazarken, Hata Benim Göbek Adım single’larıyla da
70’lerin arabesk ruhunun zamanda yolculuk yaptığı ve dans pistiyle buluştuğu bir form ile karşımıza
çıktı.
Mousikē
İsmini Antik Yunan dilinden alan Mousikē; anlamı olan ve olmayan kelimelerin, dans adını verdikleri
fiziksel hareketlerin ve müziğin geçirdiği evrimin birleşiminden oluşuyor. İlham perilerinin toprağı olan
Anadolu’dan çıkan Mousikē, yoluna bir Soundcloud sayfası ve İstanbul’daki çeşitli ev partilerinde
çalarak başladı. Şimdilerdeyse dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen müzik etkinlikleri sayesinde
birçok rengi ve zevki bir arada barındıran capcanlı bir topluluğa evrildi.
Biletler ve özel ulaşım imkânları için www.beykozkundura.com ||
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16 Ağustos Pazar
Çağrı Sertel ‘Multiverse’
Çağrı Sertel, İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitimi boyunca Aydın Esen, Ricky Ford, Donovan Mixon, Can
Kozlu gibi önemli isimlerle çalışmalarının ardından; 2010 senesinde ilk albümü olan “Newborn’’u
Doublemoon’dan, ikinci albümü “Insant’’ı Kabak&Lin’ den yayınladı. Yurt içindeki ve yurt dışındaki
kendi konserlerinin yanı sıra; Sonic Boom, Elif Çağlar Quartet, Alp Ersönmez "Cereyanlı" ve Derya
Türkan ile sahnelerine yoğun bir şekilde devam eden sanatçı aynı zamanda aranjör, besteci ve
prodüktör kimliğiyle de önemli çalışmalara imza atmaktadır.
Çağrı Sertel şimdilerde ise akustik ve elektronik dünyayı bir araya getirdiği, dinamik bir değişkenliğe
sahip yeni projesi “Multiverse” ile karşımızda. Müziğini her zaman farklı ses dokuları ve yeni tınılarla
besleyen Sertel, müzikal dünyasını dinleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.
29 Ağustos Cumartesi
Oceanvs Orientalis & İlhan Erşahin
Oceanvs Orientalis’in tribal ritimleri, İlhan Erşahin’in saksafonuyla 29 Ağustos’ta Beykoz Kundura’da
buluşuyor.
Şafak Özkütle’nin projesi Oceanvs Orientalis, kısa zamanda özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle
elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yaptı. Oceanvs Orientalis, Meksika'daki Maya Hearts’ta
ve Burning Man’de dikkatleri üzerine çekti. Müzik tarihinden alınan, dönüştürülen müzikal birikimleriyle
Oceanvs Orientalis, İstanbul’un eklektik ruhunu saksafonuyla anlatan İlhan Erşahin ile bir araya
geliyor.
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