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Kırılgan,

İstiridye çiftçisi Az, özenle hazırladığı evlilik teklifi kız arkadaşı Jess tarafından reddedilince mutluğun ne
anlama geldiğini sorgulamaya başlar.
Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

Fragile
2021 | 99'

14 Salı |Mardi 19:00

Frankofon
Film
Günleri 

Journées des films
francophones

ifturquie.org

BURSA
ÇEKSANAT
13 - 19.03 

Zero Fucks Given,

Cassandre, bir havayolu şirketinde uçuş görevlisi olarak çalışan genç bir kadındır. Fazla mesai yapmaya istekli
olan Cassandre, kendisine verilen görevleri harfiyen yerine getirir. Ancak beklenmedik bir şekilde görevden
alınınca Cassandre, ailesinin evine dönmek zorunda kalır ve kaçtığı gerçeklerle yüzleşir.
Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

Rien à foutre
2022 | 110'

13 Pazartesi |Lundi 19:00

Emmanuel Marre ve Julie Lecoustre

Emma Benestan

https://mubi.com/tr/films/casablanca-beats
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2021 | 106'Güle güle mutluluk,

Nicolas, Charles, William ve Thomas birbirinden çok farklı dört kardeştir. Babaları öldüğünde, yeniden bir araya
gelip onun son dileğini yerine getirmek zorunda kalırlar: küllerini Magdalen Adaları'na serpmek. En küçüğü
Nicolas, ailenin yazlık evine giderken külleri kaybeder.
Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

Au revoir le bonheur

16 Perşembe | Jeudi

Bir Aşk ve Arzu Öyküsü, 

Cezayir asıllı bir Fransız olan Ahmed, Paris banliyölerinde büyüyen on sekiz yaşında bir gençtir. Üniversiteye
giden Ahmed, burada Tunuslu genç bir kız olan Farah ile tanışır. Ahmed, varlığını tahmin bile edemeyeceği
erotik Arap edebiyatı koleksiyonunu keşfederken Farah’a gönlünü kaptırır. Arzuya boğulan Ahmed, hislerine
direnmek için mücadele eder.
Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

Une histoire d'amour et de désir
2021 | 102'

18 Cumartesi |Samedi

Dişi Aslanların Kükrediği Tepe, 

Film özgürlük arayışında olan üç kadının hikayesine odaklanıyor. Yaşadıkları sıkıntılardan bunalan üç genç
kadın, artık bu duruma bir son vermek ister. Para kazanıp, sıkıntılarından kurtularak kendileri için yeni bir hayat
kurmak isteyen kadınlar bir soygun çetesi kurar.
Film dili Arnavutça, Türkçe altyazılı.

La Colline où rugissent les lionnes
2021 | 83'

19 Pazar |Dimanche

Mutluluğa giden yol,

Çocukken Saul, Viyana'dan Brüksel'e Holokost'tan kaçıyor. Kırk yıl sonra, kendine özgü ve keyifli hikayeleri
olan, 7. sanata adanmış bir şarküteri restoranının sahibidir. Travmalarını atlattığını düşünürken Hannah ile
tanışır ve bir arkadaşının film projesine dahil olur; Onu gizli bir çocuk olarak geçmişine geri götüren ve derinlere
gömülmüş anılarla yüzleştiren iki olayla karşılaşır.
Film dili Fransızca, İngilizce, Türkçe altyazılı.

Le chemin du bonheur
2022 | 100'

15 Çarşamba | Mercredi
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 Tüm filmler Türkçe altyazılıdır. 
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2021 | 85'The World after us,

Labidi, kısa öyküsüyle yakaladığı küçük başarının ardından ilk romanını yayımlamaya çalışan mücadeleci bir
genç yazardır. En iyi arkadaşı Aleksei ile küçük bir odada yaşayıp, hayatını bisikletiyle yiyecek dağıtarak
kazanan Labidi, bir gün Elisa ile tanışır. Yıldırım aşkına kapılarak bazı yanlış seçimler yapar. Genç adam,
yazıları pahasına hayatın gerçekleriyle yüzleşecektir.
Film dili Fransızca, Türkçe altyazılı.

Le Monde après nous

17 Cuma |Vendredi 19:00

Nicolas Steil

Ken Scott

Louda Ben Salah-Cazanas

Leyla Bouzid

Luàna Bajrami
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