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4 Mayıs Perşembe | 20:00 | Sinema Aile

Peter Rabbit 2: The Runaway
Peter Rabbit 2: Kaçak Tavşan

Will Gluck
Aile, Komedi, Animasyon

2021
Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo

Thomas ve Bea çifti tüm çiftliğin özellikle de Tavşan Peter’ın şahitliğinde 
evlenirler. Yeni evli çift ve Peter’ın ailesi bahçede mutlu mesut yaşamaya 

başlarlar. Fakat, afacan Peter, bahçedeki hayatından sıkılıp şehre gitmeye 
karar verince tüm ailesini bir kaosun içine sürükler.

3 Mayıs Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

A Hero
Kahraman

Asghar Farhadi
Dram
2021
Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldoost

Rahim, ödeyemediği bir borç yüzünden cezaevindedir. İki günlük izin 
süresi boyunca alacaklısını, meblağın bir kısmının ödenmesine ilişkin 
şikayetini geri alması için ikna etmeye çalışır. Ancak işler planlandığı gibi 
gitmez.

2 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

A Radiant Girl
Sandrine Kiberlain

Dram, Tarih
2021

Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon
Paris’te yaşayan ve Yahudi bir genç kız olan Irene, günlerini gençliğinin 

verdiği umursamazlıkla geçirip, oyuncu olma hayalinin peşinden 
gider. Ailesi, onun dünyayı keşfetmesini, yeni arkadaşlıklar edinmesini 

ve hayallerinin peşinden koşmasını Irène’nin zamanının tükenmekte 
olduğunu bilmekten izlemektedir.

1 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Tillie’s Punctured Romance
Tillie’nin Yaralı Aşk Macerası

Mack Sennett, Charles Bennett
Komedi
1914
Charles Chaplin, Marie Dressler, Mabel Normand

Zengin kadınların peşinden koşan Charlie tesadüfen Tillie adında genç bir 
kızla tanışır. Biraz saf olan Tillie’nin, babasının varlıklı bir köylü olduğunu 
öğrenince, genç kadını sevmese da ona aşıkmış gibi yaparak, Tillie’yi 
evliliğe ikna eder ve onu kaçırır. Ancak şehre varınca işler Charlie’nin 
planladığı gibi gitmez.

İstediğin her an film 
ve dizi keyfi...

“Durdur-Başlat”, “Geri Alma” ve “İleri Sarma” 
gibi komutlarla yönetebileceğiniz SinemaHemen’de 

her yaşa hitap eden birbirinden güzel film 
ve diziler sizi bekliyor.

Detaylı bilgi için;  
www.sinematv.com.tr/SinemaHemen
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13 Mayıs Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Aynasız Haluk
Bülent İşbilen

Komedi
2022

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Algı Eke
Komiser Haluk, karısı çocuğunu alıp gittikten sonra hayattan 

vazgeçip kendini mesleğine adar. Suçluları yakalarken tüm kuralları 
hiçe sayan Haluk’a ekip arkadaşları ‘aynasız’ lakabını takarlar. Eşi 

onu terkettikten sonra kilo alıp bakımsız biri olan Haluk’un, peşinde 
olduğu çeteyi çökertmek için ülkenin en ünlü yıldızlarından birine 

dönüşmesi hiç de kolay olmayacaktır.

12 Mayıs Cuma | 22:00 | Sinema Aksiyon

The Last Manhunt
Christian Camargo
Western
2022
Martin Sensmeier, Mainei Kinimaka, Zahn McClarnon

Yıl 1909... Vahşi Batı. Çöl koşucusu olan Willie Boy, yasak olmasına rağmen 
başka bir kabileden olan Carlota’ya aşık olur. Bu ilişkiye izin vermeyen 
babasıyla yüzleşen Willie, yanlışlıkla babasını öldürünce, genç aşıklar, 
ev bildikleri kasabadan kaçmak zorunda kalır. Kasabanın şerifi ise iki 
Kızılderili iz sürücü ile Willie ve Carlota’nın peşine düşer.

11 Mayıs Perşembe | 21:30 | Sinema Komedi

Holmes & Watson
Etan Cohen

Gizem, Macera, Komedi
2018

Will Ferrell, John C. Reilly, Ralph Fiennes
Bildiğiniz tüm aksiyon ve macera dolu Sherlock Holmes hikayelerini 

bir kenara bırakın. İki sıkı dost olan Holmes ve Watson sır dolu olayları 
çözmeye çalışırlar ancak bu sefer silahlar ve üstün zeka taktikleriyle değil. 

Holmes ve Watson olayları çözmeye çalışırken her şeyi yüzlerine gözlerine 
bulaştıracak ve komik olaylar yaşanacaktır.

10 Mayıs Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

The Past
Geçmiş

Asghar Farhadi
Dram, Gizem
2013
Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa

İran’lı Ahmet ve Fransız Maria resmi olarak boşanmasa da dört yıldır 
ayrı yaşamaktadır. Ülkesi İran’a dönen Ahmet, resmi olarak boşanma 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Maria tarafından yıllar sonra Fransa’ya 
çağrılır. Ancak resmi olarak hala eşi olan Maria’nın yeni sevgilisi Samir ile 
bir çocuğu olacağını öğrenince kendini kandırılmış hisseder ve bu duygu 
Ahmet’în kafasını karıştırır.

9 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

My Brothers and I
Yohan Manca

Dram
2021

Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah
İşçi sınıfının yaşadığı deniz kenarındaki bir mahallede büyüyen 14 

yaşındaki Nour, yaz tatilini kendi okulunun duvarlarını boyayarak geçirir. 
Bir yandan hasta annesiyle ilgilenen bir yandan da abisinin talihsizlikleriyle 

uğraşan genç çocuk, bir gün bir arya melodisi duyar ve yaz okulu işleten 
Sarah isimli bir kadınla tanışır. Müziğe karşı bir tutkusu ve yeteneği olan 

çocuğa, Sarah sayesinde bilmediği bir dünyanın kapıları aralanır.

8 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

A Woman of Paris: A Drama of Fate
Parisli Kadın

Charles Chaplin
Dram, Romantik
1923
Edna Purviance, Clarence Geldert, Carl Miller

Nişanlısı Jean tarafından terkedilen Marie, yeni bir hayata başlamak için 
Paris’e doğru tek başına bir yolculuğa çıkar. Kısa bir süre sonra varlıklı bir 
ailenin oğlu olan Pierre ile tanışır ve evlenir. 1 sene sonra Paris’te Jean ile 
karşılaşan Marie, gerçek aşkı Jean ile zenginlik içinde sürdürdüğü hayatı 
arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

6 Mayıs Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Çiçero
Serdar Akar

Suç, Dram, Tarih
2019

Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban
İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde 

uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, 
Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod 

adı verilir. İlyas Bazna, savaşın seyrini değiştirmesine rağmen 
T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle 

uyutulmalarına engel olamaz.

5 Mayıs Cuma | 20:00 | Sinema Aile

Hunt for the Wilderpeople
Vahşiler Firarda

Taika Waititi
Macera, Komedi, Dram
2016
Sam Neill, Julian Dennison, Rima Te Wiata

Yeni Zelanda kırsalında yaşayan Bella ve Hector, kentin sorunlu çocuğu 
Ricky’ye koruyucu aile olurlar. Her şeyin yoluna girdiğini düşündükleri 
zamanda Bella’nın ani ölümü Ricky ve Hector’un hayatını altüst eder. Üvey 
annesinin ölümünden sonra çocuk esirgeme kurumu Ricky’i geri almaya 
niyetlenir. Fakat Ricky’nin yeni hayatını ve Hector’u bırakmaya hiç niyeti 
yoktur. Çareyi kaçmakta bulan Hector ve Ricky, ormanın derinliklerine 
doğru bir yolculuk yaparlar.
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15 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

The Circus
Sirk

Charles Chaplin
Komedi, Aile, Romantik

1928
Charles Chaplin, Merna Kennedy, Al Ernest Garcia

İşsiz ve beş parasız olan Şarlo yankesicilik yaparak hayatını devam 
ettirmeye çalışır. Bir gün polisten kaçan serseri Şarlo, yanlışlıkla bir sirk 

çadırına girer. Şarlo’nun istemeden de komik olduğunu farkeden sirk 
müdürü onu işe alır. Zamanla bir sirk yıldızına dönüşen genç adam aynı 

zamanda hayatının aşkını da bulur.

14 Mayıs Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Wrath of Man
İntikam Vakti

Guy Ritchie
Aksiyon, Suç, Gerilim
2021
Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett

Kendini kısaca H olarak tanıtan esrarengiz bir adam, her hafta zırhlı 
araçlarla milyonlarca dolar taşıyan bir güvenlik şirketinde işe başlar. 
Bir soygun girişimi sırasında gösterdiği üstün performans sayesinde 
soygunu engelleyen H’nin çalışmasını herkes takdir eder ama hiç kimsenin 
bilmediği bir şey vardır; aslında oldukça varlıklı olan bu adam, neden 
bu şirkette işe başlamıştır? H’nin tek isteği oğlunun ölümüne sebep 
olanlardan intikam almaktır.

14 Mayıs Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

Joyride
Emer Reynolds
Komedi, Dram

2022
Olivia Colman, Charlie Reid, Lochlann O’Mearáin

Annesini kanser hastalığından yeni kaybeden 13 yaşındaki Mully, tedavi 
için toplanan parayı bağışçılara geri vermek ister ancak borç içinde yüzen 

babası buna engel olmaya çalışır. Kararından vazgeçmeyen çocuk, bir 
taksiyi kaçırır ve arka koltukta yolcu olduğunu farkeder. Yeni doğum 

yaptığı için bunalımda olan Joy ve bebeğiyle yola çıkan Mully, polislere 
yakalanmamak için arka yolları tercih eder. Bebeğe bakımı konusunda 
Joy’a yardım eden Mully’nin arasında zamanla anne oğul ilişkisi başlar.

13 Mayıs Cumartesi | 22:00 | Sinema Aksiyon

One Piece Film: Red
Gorô Taniguchi
Animasyon, Aksiyon, Macera
2022
Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura

Dünyanın en iyi şarkıcısı olarak bilinen ve binlerce hayranı olan Uta daha 
önce yüzünü hiç göstermemiştir. Birçok farklı ülkeden seyirci, genç 
şarkıcının Elegida adasında vereceği ilk canlı konserini izlemeye gelir. 
İzleyiciler arasında yer alan Luffy ve Hasır Şapka Korsanları, konser 
başladığında Uta ile ilgili tahmin edemeyecekleri şeyler öğrenir.

13 Mayıs Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Kendi kendini yok etmekten kurtuluşa doğru uzanan 
yolculuğunda sayısız insana ilham veren boksör Stu’nun 
katolik rahip Peder Stu’ya dönüşümünün hikayesi...

Rosalind Ross
Biyografi, Dram
2022
Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver

Father Stu
Peder Stu
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20 Mayıs Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Hector and the Search for Happiness
Hector’un Mutluluk Arayışı

Peter Chelsom
Macera, Komedi, Dram

2014
Simon Pegg, Rosamund Pike, Tracy-Ann Oberman
Genç ve başarılı bir psikiyatr olan Hector’un monoton bir hayatı vardır. 

Sevgilisiyle birlikte sıradan günler geçiren genç adam, bir medyum 
hastasının ona sıradan bir psikiyatr olduğunu söylemesinin ardından bir 

aydınlanma yaşar. Bunun üzerine kendisine gelen hastaların taleplerini 
karşılayamadığını düşünür ve mutluluğu aramak için dünya turuna çıkar.

19 Mayıs Cuma | 20:00 | Sinema Aile

Instant Family
Şipşak Aile

Sean Anders
Komedi, Dram, Aile
2018
Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Merced

Pete ve Ellie birbirlerini seven, uyumlu bir çifttir. Tek istekleri ise çocuk 
sahibi olmaktır. Sevimli çift, bir aile kurmaya karar verdiğinde küçük bir 
çocuk evlat edinmek isterler. Fakat bu istekleri, birbirinden tatlı üç kardeşi 
görünce değişir. Genç çift, bir günde üç çocuklu bir aile olmuştur ve nasıl 
ebeveynlik yapılması gerektiğini öğrenmek zorundadır.

17 Mayıs Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

A Separation
Bir Ayrılık

Asghar Farhadi
Dram

2011
Payman Maadi, Leila Hatami, Sareh Bayat

İran’da yaşayan Simin, kızı Termeh ve kocası Nader ile birlikte ülkesini 
terketmek ister. Fakat Nader, Alzheimer hastası babasını geride bırakmak 

istemediği için bu karara karşı çıkar. Bunun üzerine kocası Nader’e 
boşanma davası açan Simin’in dava talebi reddedilince aile evine gider. 

Nader ise, kendisiyle kalmaya karar veren kızı Termeh ve hasta babasına 
bakması için genç bir kadın tutunca sorunlar daha da büyür.

16 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

Faithful
Hélier Cisterne
Biyografi, Dram, Tarih
2020
Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade

Fernand ve Fransa’da yaşamak için komünistlerden kaçan Hélène imkansız gibi 
görünse de birbirlerine aşık olurlar. Hélène ve ergenlik çağındaki oğlu Jean-Claude 
Cezayir’de Fernand’ın yanında yaşamaya başlarlar. Fransız sömürge yönetimi altındaki 
Cezayir’de doğmuş Fernand, Cezayir halkının nasıl sömürüldüğünü ve ezildiğini 
görünce Cezayir Komünist Partisi’ne katıır. Cezayir Bağımsızlık Savaşı derinleştikçe 
ve Fernand silahlı direniş taktikleriyle Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne katılınca, evlilikleri 
ağır bir baskı altına girer. Fernand, torna operatörü olarak çalıştığı fabrikaya bomba 
yerleştimek suçundan tutuklanınca, Hélène, onu kurtarmak için elinden geleni yapar.



21 Mayıs Pazar | 22:00 | Sinema 1001

Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign

Alan Byron
Tarih, Belgesel

2022
Dickie Arbiter, Sarah Bradford

Kraliçe II. Elizabeth, Büyük Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu 
tarihindeki en uzun süre hüküm süren hükümdardır. Ülkesine yaptığı 

hizmet efsanevi olsa da, dünya çapında bir güç, dayanıklılık ve onur figürü 
haline geldi. Zafer, kayıp, skandal ve kutlamalar aracılığıyla, genç bir 

Prensesin nasıl dünya halklarının Kraliçesi olduğunun hikayesi...

21 Mayıs Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

High Heat
Zach Golden
Aksiyon, Komedi, Suç
2022
Olga Kurylenko, Don Johnson, Dallas Page

Eski bir ajan olan Ana, şimdilerde kendi restoranını işletmektedir. Genç 
kadın, kocasının borcu yüzünden restoranına musallat olan yerel bir 
mafyanın hedefi olur. Ana, hem restoranını kurtarmak hem de hayatta 
kalmak için, mafya üyelerini tek tek ortadan kaldırmayı planlar.

21 Mayıs Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

All My Friends Hate Me
Andrew Gaynord

Komedi, Korku
2021

Georgina Campbell, Christopher Fairbank, Dustin Demri-Burns
Pete’in doğum günü için okul arkadaşları bir parti düzenlemeye karar 

verir. Kutlama için oldukça heyecanlı olan Pete, parti başladıktan 
sonra arkadaşlarının yaptığı şakalar ve söylemler yüzünden gerilmeye 

başlar. Yavaş yavaş gerilmeye başlayan parti ortamı zamanla yerini 
korkutucu bir geceye bırakır.

20 Mayıs Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Dayı: Bir Adamın Hikayesi
Uğur Bayraktar
Aksiyon, Macera, Dram
2021
Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı

Henüz çocukken bile merhameti ve adalet duygusu var olan Cevahir’in 
haylazlıklarından bıkan ailesi onu köyden İstanbul’da çalışmaya gönderir. 
İstanbul’a gelince memleketlisi Seyfi’nin kahvehanesinde çalışmaya 
başlayan çocuk, zamanla kabadayılar alemine girer.

10 11

20 Mayıs Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Yıl 1991... İngiltere Kraliyet Ailesi, Noel tatilini Norfolk 
kentindeki Sandringham malikanesinde geçirmeye karar 
verir. On yıldır Prens Charles ile evli olan Diana’nın hayatında 
her şey yolunda gibi gözükse de aslında mutsuzluğuna 
hapsolmuştur. Şaşalı yaşamının içinde mutsuzlukla boğuşan 
Diana evliliğinin sonuna geldiğini düşünür ve Kraliyet 
Ailesi’nden ayrılmak istediğine karar verir.

Pablo Larraín
Biyografi, Dram
2021
Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins

Spencer
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28 Mayıs Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Chickenhare and the Hamster of Darkness
Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera

Benjamin Mousquet, Ben Stassen
Animasyon, Macera, Komedi

2022
Joe Ochman, Michael Ornstein, Dino Andrade

Yarı tavşan yarı tavuk olarak dünyaya gelen Hopper, Kral Peter 
tarafından evlat edinilir. Tüm farklılıklarına rağmen herkese uyum 

sağlamaya çalışan genç kahraman, sevildiğini hissetmek ister. Biraz 
sakar olması sebebiyle şansızlıkların peşini bırakmadığı Hopper, 

kendini herkese kanıtlamak için dalgacı kaplumbağa Abe ve dövüş 
sanatları uzmanı bir kokarca olan Meg ile birlikte KKaranlığın 

Hamsterı’nın Asasını bulmak için heyecan dolu bir maceraya atılır.

24 Mayıs Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

Everybody Knows
Herkes Biliyor

Asghar Farhadi
Suç, Dram, Gizem
2018
Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín

Buenos Aires’te yaşayan İspanyol bir kadın olan Laura, kız kardeşinin 
düğününe katılmak için iki çocuğuyla birlikte Madrid dışındaki 
memleketine gider. Düğün için oldukça heyecanlı olan aile, Laura’nın 
büyük kızının kaçırılmasıyla altüst  olur. Tüm herkes genç kızın bulunması 
için seferber olur. Olayı kimin yaptığı araştırılırken geçmişte saklı kalmış 
bazı sırların ortaya çıkması aile ve kasaba sakinleri arasında gerginlikler 
yaşanmasına sebep olur. 

23 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

Lorelei
Sabrina Doyle

Dram
2020

Jena Malone, Pablo Schreiber, Ryan Findley
Silahlı soygun suçundan 15 yıl hapis yatan Wayland, özgürlüğüne 
kavuştuktan sonra memleketine geri döner. Burada üç çocuğuna 

bakmaya çalışan, bekar bir anne olan eski sevgilisi Dolores ile 
karşılaşan genç adam, kısa bir süre sonra onunla yeniden sevgili 

olur ve kadının evine taşınır. Wayland, farkında olmadan, Dolores’in 
çocuklarının eksikliğini hissettiği baba figürünün yerine geçer.

22 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Monsieur Verdoux
Mösyö Verdoux

Charles Chaplin
Komedi, Suç, Dram
1947
Charles Chaplin, Mady Correll, Allison Roddan

Henri Verdoux, Amerika’daki büyük buhrandan sonra işini kaybetmiş eski 
bir bankacıdır. Bakması gereken engelli bir eşi ve çocuğu olan Henri, para 
kazanmak zorunda olduğu için yeni bir işe girişir. Zengin ve dul kadınları 
baştan çıkarıp onlarla evlendikten sonra tüm mal varlıklarını alan genç 
adam, ardından onları öldürür. Ancak bir süre sonra işler umduğu gibi 
gitmemeye başlar ve Henri yakalanarak giyotin cezasına çarptırılır.

27 Mayıs Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Where the Crawdads Sing
Kya’nın Şarkı Söylediği Yer

Olivia Newman
Dram, Gizem, Romantik
2022
Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson

Kuzey Carolia’da küçük bir kasaba olan Barkley Cove’da ailesinin 
onu terketmesiyle tehlikeli bir bataklıkta yalnız başına büyümeye 
başlayan Kya hakkında tüm kasaba halkı onun vahşi bir kız olduğunu 
düşünür. Kya, genç kız olduğunda Tate isimli bir adamla tanışır 
ve yavaş yavaş kendini dış dünyaya açar. Tate, sayesinde hayatı 
tamamen değişen Kya, bir gün Tate’nin ölü bulunmasıyla cinayetin 
baş süphelisi olarak yargılanır.
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31 Mayıs Çarşamba | 22:00 | Sinema 1001

About Elly
Elly Hakkında

Asghar Farhadi
Dram, Gizem

2009
Golshifteh Farahani, Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti

Bir grup orta sınıf aile, tatil amacıyla Tahran’dan deniz kenarında bir tatil kasabasına 
giderler. Sepideh, kızının öğretmeni Elly’i de davet eder. Amacı, bir süredir 

Almanya’da yaşayan Ahmad isimli arkadaşı ile arasını yapmaktır. Ertesi sabah Elly, 
annesinin hastaneye kaldırılmasını bahane ederek Tahran’a döneceğini söyler. Ancak 

Sepideh, Elly’nin kalmasını ister ve valizini saklar. Elly, denize giren çocuklara göz 
kulak olacaktır. Bir süre sonra Sepideh’in kızı, arkadaşlarından birinin boğulmak 

üzere olduğunu söyler. Çocuk kurtarılır ancak Elly ortalarda yoktur. Peki Elly 
boğulmuş mudur? Yoksa Tahran’a geri mi dönmüştür?

30 Mayıs Salı | 21:30 | SinemaTV

On the Fringe
Juan Diego Botto
Dram
2022
Penélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa

Farklı insanların iç içe geçmiş hikayelerinin anlatıldığı yapımda; ilk hikaye, 
kendisinin ve ailesinin yaşadığı eve el koyan bankayı engellemesi için 24 
saati olan bir kadını merkeze alırken, ikinci hikayede avukat Rafael’in, bir 
çocuğun sosyal hizmetler tarafından götürüldüğüne şehit olmasını ve 
çocuğun annesini aramak ve hamile karısıyla ilgilenmek arasında karar 
vermek zorunda kalmasını izliyoruz. Üçüncü hikaye ise kayıp oğluna veda 
etmek için onu arayan Theodora isimli büyükanneyi merkezine alıyor.

29 Mayıs Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Limelight
Sahne Işıkları

Charles Chaplin
Dram, Müzik, Romantik

1952
Charles Chaplin, Claire Bloom, Nigel Bruce

Bir zamanlar sahnede fırtınalar estiren Calvero artık solmaya yüz tutmuş bir 
komedyendir. Bir gece uyumak için moteline dönen Calvero, intihara teşebbüs 

eden alt kat komşusunu kurtarır. Belden aşağısı tutmayan genç kıza istemeyerek 
de olsa bir süre evini açmak zorunda kalır. Bir balerin olan Terasa, günden 

güne iyileşmeye başlar, bu iyileşme Calvero’yu da yeniden hayata döndürür. 
Tiyatrolarda iş aramaya başlasa da, geçen zamanda komedi anlayışı oldukça 

değiştiği için kolay kolay iş bulamaz. Genç kız sağlığına kavuşup yeniden 
sahnelere dönünce, Calvero’da onunla birlikte sahne almaya başlar.

28 Mayıs Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

The Burning Sea
Kuzey Denizi

John Andreas Andersen
Aksiyon, Dram, Gerilim
2021
Kristine Kujath Thorp, Henrik Bjelland, Rolf Kristian Larsen

1969 yılında Norveç, Kuzey Denizi’nde en büyük petrol sahalarından birinde 
açık sondaj çalışması başlatır. Çalışmanın başlamasından bir süre sonra okyanus 
tabanında çatlak meydana gelir ve platform çöker. Bunun üzerine Denizaltı 
operatörü Sofia ve ekibi hasarın büyüklüğünü tespit etmek ve kayıpları öğrenmek 
için denizaltında araştırma yapmaya karar verir. Ekip üyelerinden birkaçının 
suya inmesinin ardından gaz sızıntısı ve patlama meydana gelince, Sofia ekip 
arkadaşlarını kurtarmak için okyanusa inmek zorunda kalır.
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