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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1 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Godzilla vs. Kong
Godzilla Kong’a Karşı
Adam Wingard
Aksiyon, Bilim-Kurgu, Dram
2021
Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall
Canavarların dünyada dolaştığı, insanlığın gelecekleri için mücadele
ettiği bir zamanda, saldırılarına başlayan Godzilla, önüne çıkan her
şeyi yerle bir etmektedir. Hükümet ise onu durdurmak için başka
bir efsaneye yönelir; King Kong. İki canavar karşı karşıya geldiğinde,
insanlık büyük bir tehlikenin ortasında kalır. Bu sırada bir komplo,
hem iyi hem de kötü tüm yaratıkları sonsuza dek yeryüzünden
silmekle tehdit eder.
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1 Ocak Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Plaza
Anıl Gelberi
Dram
2020
Onur Berk Arslanoğlu, Deniz Altan, Adnan Devran
Atanamamış bir öğretmen olan Emre, ailesinin tavsiyeleri üzerine
eğitimlerini tamamlar ve güvenlik görevlisi olur. Bir bankada çalışmaya
başlayan Emre, bankanın onun çalışmasından memnun olmamasından
dolayı yıllardır boş duran bir plazaya atanır. Emre, içinde kendisinden
başka kimse olmayan 27 katlı bu plazada 12 saat geçirmek zorundadır. Bu
görevi sırasında Emre, kendini beklenmedik olayların ve karışık bir ilişkinin
içinde bulur.

1 Ocak Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Exit
Çıkış
Lee Sang-geun, Yoon Jin yul
Aksiyon, Komedi
2019
Jo Jung-Suk, Im Yoon-ah, Du-shim Ko
Yong-Nam, yıllardır işsiz olan bir adamdır. Buna rağmen annesinin 70. yaş
gününü kutlamak için bir kongre salonunda parti düzenler. Orada, aynı
üniversiteden mezun olduğu Ui-Joo ile karşılaşır. Aradan çok geçmeden
zehirli bir gazın tüm şehre yayıldığını öğrenen ikili, şehirden çıkmak için bir
yol aramaya başlar.

1 Ocak Cumartesi | 22:00 | Sinema Aksiyon

Samurai Marathon
Samuray Maratonu
Bernard Rose
Aksiyon, Dram
2019
Takeru Satoh, Nana Komatsu, Mirai Moriyama
Amerikan askerlerinin 260 yıldır dünyaya kapalı ve barış içinde yaşayan
Japon topraklarına izinsiz girişi ülkede endişeye sebep olur. Amaçlarının
dostane olmadığını fark eden ülkenin efendisi, barış içinde yaşamaya alışıp
güçten düşen samuraylarını eğitmek ve güçlendirmek amacıyla uzun bir
maraton düzenler.

2 Ocak Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

Lost in London
Londra’da Kaybolmak
Woody Harrelson
Komedi, Dram
2017
Daniel Radcliffe, Woody Harrelson, Owen Wilson
Woody Harrelson’ın Londra’daki bir gününü ele alan yapımda, gayet normal
başlayan bir günde kendisini hapise götürecek olayların nasıl yaşandığı
anlatılıyor. Oyuncuların çoğunun kendilerini oynadığı ve hikayenin samimi bir
dilde anlatıldığı filmde; Woody Harrelson, Londra sokaklarında gayet normal
ve sakin bir güne başlar. Başta biraz heyecanlı olsa da şehri tanıyıp anlamaya
çalışan Woody’nin talihi bir anda ona inanılmaz oyunlar oynar ve günün
sonunda kendini demir parmaklıklar ardında bulur.
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2 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

The Fanatic
Fanatik
Fred Durst
Gerilim, Suç
2019
John Travolta, Devon Sawa, Ana Golja
Moose adındaki bir adamın en büyük hayali, ünlü aksiyon filmleri oyuncusu
Dunbar Hunter’la tanışabilmektir. Hayranı olduğu Dunbar ile tanışabilmek
için elinden gelen her şeyi yapan Moose için bu durum, bir süre sonra takıntı
haline gelir. Dunbar’a ulaşabilmek için paparazzi fotoğrafçısı olan arkadaşı
Leah’tan yardım isteyen Moose, oyuncuyu takip etmeye başlar. Ünlü oyuncu,
sevgisinin karşılığını almak isteyen, kendisini takıntı haline getiren Moose’un
kontrolsüz davranışları sonucu kendisini büyük bir tehlikenin ortasında bulur.

5 Ocak Çarşamba | 20:00 | Sinema Yerli

Kim Daha Mutlu?
Hakan Haksun
Romantik, Komedi
2019
Ecem Özkaya, Serenay Aktaş, Hasan Denizyaran
Bilge, mutluluğun sırrının evlilikte saklı olduğunu düşünen genç bir
kadındır. Dünya evine gireceği günü sabırsızlık bekleyen Bilge, yakın
zamanda nikah masasına oturacak olan Şükran’ın yerinde olmak
istemektedir. Evlendiği için Bilge’nin gıpta ettiği Şükran ise, sahip olduğu
şeylerle yetinemez. Şükran, sürekli kendisinde olmayan şeylerin sıkıntısını
yaşar. Şükran ve Bilge’nin mükemmel bir evliliğe ve aileye sahip olduğunu
düşündüğü Aylin’in derdi ise diğerlerinden oldukça farklıdır.

7 Ocak Cuma | 20:00 | Sinema Yerli

Biz Böyleyiz
Caner Özyurtlu
Komedi, Dram
2020
Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Boran Kuzum
Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişkinliğe
geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe’nin ellerinde büyüyen
grup, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe’nin rahatsızlandığını
öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapılırlar. Bu süreçte Nezihe’nin
yanında olmak isteyen ekip, Istanbul’dan Nezihe’nin Izmir’deki evine gider.
Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle
birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin
ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların yaşanmasına neden olur.

7 Ocak Cuma | 00:00 | SinemaTV

The Hole in the Ground
Kuyu
Lee Cronin
Korku
2019
Seána Kerslake, James Quinn Markey, Kati Outinen
Film, sıkıntılı geçmişlerini geride bırakarak İrlanda kırsalındaki yeni
evlerine taşınan Sarah ve oğlu Chris’in yaşadığı garip olayları konu alıyor.
Sarah, yürüyüşe çıktıkları sırada aniden ortadan kaybolan Chris’i ormanda
büyük bir çukurun yakınında bulur. Her şeyin yoluna girdiğini düşünen
Sarah, bir süre sonra oğlunun tuhaf davranışlarına tanık olur. Oğlu için
endişelenmeye başlayan kadın, bu duruma bir çözüm bulmaya çalışır.
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8 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Tom and Jerry
Tom ve Jerry
Tim Story
Komedi, Animasyon, Aile
2021
Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Jordan Bolger
New York’un en iyi otellerinden birinde önemli bir düğün öncesi
ortaya çıkan Jerry, düğün planlamacısının sinirlerini bozar. Genç
kadın, bu sorunla ilgilenmesi için Tom’u işe almaya karar verir.
Durmak bilmeyen kedi fare savaşı, düğün planlamacısının kariyerini,
düğünü ve büyük ihtimalle tüm oteli yok etmek üzeredir. Fakat
yakınlarında daha büyük bir problem vardır. Kötü niyetli bir otel
çalışanı, bu üçlüyü ortadan kaldırmak için planlar kurmaya başlar.
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8 Ocak Cumartesi | 20:00 | Sinema Yerli

Çok Uzak Fazla Yakın
Türkan Derya
Romantik, Dram
2016
Burcu Biricik, Özgün Çoban, Alican Yücesoy
Aslı ve Cem, üniversite yıllarında tanışmıştır. İkisi de konservatuar
öğrencisidir. Aslı sinema, Cem ise resim eğitimi almaktadır. Iki genç
birbirlerine âşıktır. Cem’in kural tanımazlığı Aslı’yı kendine hayran
bırakmıştır. Alevi olan Cem, kimliğini gizleyerek büyümek zorunda
kalmıştır. Geçmişindeki kötü anılardan dolayı Türkiye’den ayrılmak
istemektedir. Ancak disiplin kurallarını çiğnediği gerekçesiyle okuldan
atılır. Okulunu bitirip Cem’in yanına taşınan Aslı ise, onun yeni hayatında
kendine yer bulmakta zorlanır. İkili için ayrılık kaçınılmaz olacaktır.

9 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Spycies
Süper Ajanlar
Guillaume Ivernel, Zhang Zhiyi
Macera, Komedi, Animasyon
2020
Kirk Thornto, Dino Andrade, Salli Saffioti
Özel ajan Vladimir, çok yetenekli ancak bir o kadar da kural tanımaz bir
kedidir. Bu kötü tutumunu bırakması için gözden uzakta, kendi halinde
bırakılmıştır ancak bir anda karşılaştığı güvenlik açığı ile kendisini zorlu bir
göreve hazırlar. Tek başına bu görevi yerine getiremeyeceği için bir ortağa
ihtiyacı vardır ve bu ortak Hector isimli hacker bir fareden başkası değildir.
Vladimir ve Hector, dünyayı kurtarmak için zorlu bir maceraya girişir.

9 Ocak Pazar | 21:30 | SinemaTV

Just Mercy
Sadece Merhamet
Destin Daniel Cretton
Suç, Dram, Tarih
2019
Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson
Hukuk fakültesinden yeni mezun olan Bryan, kariyerine zor davalarla
başlamak üzere karar alır. Alabama’da delil yetersizliği olduğu halde hapis
tutulan siyahi bir mahkumun davasını alan Bryan, yerel halk ve kendisi gibi
idealist bir avukat olan Eva ile zor bir işe girişir.

9 Ocak Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

The Trouble with You
Seninle Başım Dertte
Pierre Salvadori
Romantik, Komedi, Suç
2018
Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou
Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan komiser eşinin ölümünden
sonra onun aslında yoz bir polis olduğunu öğrenir. Dahası, Antoine adlı
masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına neden olmuştur. Yvonne,
hapisten salıverilen Antoine’a kendini eskort olarak tanıtır ve bir şekilde
hayatı mahvolmuş, biraz da ruhsal dengesini kaybetmiş bu adama
yardımcı olmayı kendine görev edinir.
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9 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Black 47
Kara 47
Lance Daly
Dram, Western
2018
Hugo Weaving, James Frecheville, Stephen Rea
Feeney, İrlanda’da pek çok kişinin ölümüne neden olan kıtlık döneminde çok
yetenekli bir askerdir. Birliğindeki çavuşu ile arası açılan asker, birlikten haber
vermeksizin ayrılarak İrlanda’ya çok özlediği ailesinin yanına gider. Fakat geride
ne bir evi, ne annesi ne de kardeşinin kaldığını görür. Başta Feeney tüm bu
kayıpların kıtlık yüzünden olduğunu düşünse de kısa süre içinde tüm bu ölümlere
toprak sahibi bir asilin neden olduğunu öğrenir. Artık Feeney’in yaşamak için tek
bir amacı vardır; o toprak sahibini bulup ailesinin intikamı almak…

10 Ocak Pazartesi | 21:30 | SinemaTV

The Burnt Orange Heresy
Yanık Portakal
Giuseppe Capotondi
Gerilim, Dram, Gizem
2020
Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger
Filmin karizmatik ve çekici anti-kahramanı, amacına ulaşmak için gözünü
bile kırpmadan cinayet işleyebilecek kadar hırslı sanat eleştirmeni
James Figueras. Figueras’ın kariyeri, münzevi sanatçı Jerome Debney ile
tanıştıktan sonra değişir. Çünkü Figueras’tan sanatçının bir başyapıtını
çalması istenir. Figueras ve sevgilisi Berenice Hollis, sanatçıyla vakit
geçirdikçe ne onun ne de kendi görevlerinin aslında hiç de göründüğü gibi
olmadığını anlarlar.

11 Ocak Salı | 21:30 | SinemaTV

Red Joan
Kızıl Joan
Trevor Nunn
Gerilim, Tarih
2018
Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell-Moore
Gerçek bir hikayeden esinlenilerek uyarlanan film, 50 yıldan fazla bir
süredir casusluk yapan Joan Stanley’nin hayatını anlatıyor. Filmde,
tarihteki en etkili casuslardan olan ve bunu uzun yıllar gizlemeyi başaran
Joan Stanley’nin, 18 yaşındayken Cambridge’de fizik eğimine başladığı
dönemden MI5 tarafından yakalanmasına kadar geçen süreç ve büyük
aşkı Leo ile ilişkisi ele alınıyor.

14 Ocak Cuma | 00:00 | SinemaTV

It Comes at Night
Gece Gelen
Trey Edward Shults
Dram, Gizem, Korku
2017
Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo
Dünyanın bambaşka bir hal aldığı filmde Paul, terk edilmiş güvenli bir
evde eşi ve oğluyla kendine düzen kurmuş bir aile babasıdır. Tüm dünyaya
dehşet saçan alışılmadık bir tehditten korunmak için büyük bir emek
harcayan babanın kararlılığı, genç ve umutsuz bir gencin eve sığınmak
istemesiyle sarsılacaktır.
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15 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

The Way Back
Dönüş Yolu
Gavin O’Connor
Dram
2020
Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar
Eşini ve aile vakfını kaybetmiş, bağımlılıkla mücadele eden eski bir
basketbol yıldızı olan Jack, mezun olduğu lisenin basketbol takımına
isteksiz bir şekilde koçluk yaparak hayatını düzene sokmaya
çalışmaktadır. Ancak bu sırada büyük kayıplarla karşı karşıya kalacak
ve bağımlılığın pençesinden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye
girişecektir.
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15 Ocak Cumartesi | 21:30 | Sinema Komedi

Can You Keep a Secret?
Sır Tutabilir misin?
Elise Duran
Romantik, Komedi
2019
Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Sunita Mani
Herkes gibi sırları olan Emma, bir uçak yolculuğu sırasında yaşanan hafif
sarsıntılar sonucu uçağın düşmek üzere olduğunu düşünür. Ölmeden önce
kendisine sakladığı sırları biriyle paylaşmak isteyen genç kadın, yanında
oturan adamın bir yabancı olduğunu düşünerek ona içini döker. Ancak
tüm sırlarını anlattığı adam, aslında ona pek de yabancı değildir. Genç
kadın işe gittiğinde tüm sırlarını döktüğü adamın şirketinin genç CEO’su
Jack olduğunu öğrenir. Emma için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

16 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

Latte and the Magic Waterstone
Kirpi Latte ve Büyülü Taş
Nina Wels, Regina Welker, Andrea Deppert
Macera, Komedi, Animasyon
2019
Ashley Bornancin, Danny Fehsenfeld, Daniel Amerman
Latte, sevimli, meraklı ve bir o kadar da yaramaz bir kirpi prensestir.
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve dinmeyen merakı başına sürekli
iş açıp durmaktadır. Ancak günün birinde, ormanları kuraklık tehlikesiyle
karşı karşıya kalınca, en yakın arkadaşı sincapla birlikte büyülü taşı bulup,
suyu ormana geri getirmek için heyecan dolu bir maceraya atılır.

16 Ocak Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

A Faithful Man
Sadık Bir Adam
Louis Garrel
Romantik, Komedi, Dram
2018
Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp
Marianne ve Abel, uzun süredir birlikte olan bir çiftir. Ancak bir gün
Marianne, Abel’i terk eder. Üstelik uğruna sevgilisini terk ettiği adam,
Abel’in en yakın arkadaşlarından biridir. Eski sevgililer, ayrılıklarının
üzerinden geçen sekiz yılın ardından Marianne’in sevgilisi Paul’ün
cenazesinde yeniden bir araya gelir. Bu karşılaşmanın ardından Marianne
ile yeniden birlikte olmak istediğini anlayan Abel, bunun için bir şeyler
yapmaya karar verir. Ancak bu sefer önünde birçok engel vardır…

16 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Once Upon a Time in Venice
Los Angeles’ta Gizli Görev
Mark Cullen, Robb Cullen
Aksiyon, Komedi, Gerilim
2017
Bruce Willis, John Goodman, Jason Momoa
Steve Ford, Los Angeles’ta özel dedektiflik yapmaktadır. Jack Russell
cinsi köpeği Buddy, uyuşturucu çetesi tarafından çalınınca Steve, özel ve
profesyonel dünyası arasında çatışma yaşar. Köpeğini geri almaya kararlı
olan Steve, bunun için çetenin lideri Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır.
Spider, Buddy’yi geri verme karşılığında Steve’den bir evrak çantası dolusu
uyuşturucuyu çalmasını ister. Köpeğini kurtarmak için görevi mecburen kabul
eden Steve, en yakın arkadaşı Dave ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.
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17 Ocak Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Baraka
Ron Fricke
Belgesel
1992
Patrick Disanto
1992 yapımı deneysel belgesel, dünyanın çeşitli bölgelerinden nefes kesici
doğa görüntüleri eşliğinde, insanın yaşadığı gezegene karşı yaklaşım
biçimlerini gözler önüne seriyor. Bozulmamış doğa içerisindeki ilk
insanlar, doğanın sanatı ve halen daha yaşamakta olan en eski kültürler,
iki bölümden oluşan belgeselin temalarından birkaçı. Doğa ve insanoğlu
arasındaki ilişki, yaşam zincirinin hassas dengelerinden biri ve bu durum
belgeselde hafızalardan çıkması zor görüntüler halinde sunuluyor.

18 Ocak Salı | 21:30 | SinemaTV

Mrs. Lowry and Son
Bayan Lowry ve Oğlu
Adrian Noble
Dram
2019
Vanessa Redgrave, Timothy Spall, Wendy Morgan
İngiliz sanatçı L.S. Lowry, aşırı baskıcı olan annesi Elizabeth ile
yaşamaktadır. Yatalak ve acı içinde olan Elizabeth, 1939’daki ölümüne
kadar, bu süreçte bekar olan oğlunun sanata olan tutkusunun devam
etmesini engellemek için elinden geleni yapar.

21 Ocak Cuma | 00:15 | SinemaTV

The Reckoning
Neil Marshall
Dram, Korku
2021
Charlotte Kirk, Sean Pertwee, Steven Waddington
Kocasının intiharı nedeniyle büyük bir travma yaşayan Evelyn
Haverstock’a odaklanılan filmde, genç kadın ev sahibinin sıklıkla
yenilediği arkadaşlık teklifini reddedince cadı olmakla suçlanır.

23 Ocak Pazar | 20:00 | Sinema Aile

The Red Turtle
Kırmızı Kaplumbağa
Michael Dudok de Wit
Fantastik, Dram, Animasyon
2016
Emmanuel Garijo, Tom Hudson, Baptiste Goy
Wild Bunch ve Studio Ghibli ortak yapımı olan diyalogsuz film, denizde
geçirdiği bir kaza sonucu kendisini kaplumbağaların, yengeçlerin ve
kuşların yaşadığı ıssız bir adada bulan bir adamın, bu ıssız adayı terk etme
çabalarını konu ediniyor.
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22 Ocak Cumartesi | 21:30 | SinemaTV

Seberg
Benedict Andrews
Gerilim, Dram
2019
Kristen Stewart, Yvan Attal, Gabriel Sky
Başrolünde ünlü yıldız Kristen Stewart’ın yer aldığı politik gerilim,
1960’ların sonunda insan hakları aktivisti Hakim Jamal ile yaşadığı
politik ve romantik ilişki sebebiyle FBI tarafından hedef alınan,
Fransız Yeni Dalgası’nın sevilen yüzü ve Serseri Aşıklar’ın yıldızı Jean
Seberg’ün çarpıcı hikayesini anlatıyor.
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23 Ocak Pazar | 21:30 | Sinema Komedi

Adopt a Daddy
Acele Baba Aranıyor
Xavier De Choudens
Komedi
2019
Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe
Filmin baş karakterleri, ilkokul öğretmeni Damien ile avukat kız kardeşi
Melanie. Damien, öğrencilerinden birinin sınır dışı edilmesini önlemek için
babası olduğunu söyleyerek çocuğu nüfusuna geçirir. Benzer durumdaki
onlarca çocuğun kurtarılması gerektiğini fark eden Damien ve kız kardeşi,
bürokrasinin sınırlarını zorlayacaktır.

23 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Dragged Across Concrete
Adaletsiz
S. Craig Zahler
Aksiyon, Gerilim, Suç
2018
Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles
Brett Ridgeman, adaleti sağlamak için her şeyi göze alan bir polis
memurudur. Ortağı Anthony Lurasetti ile birlikte suçluların peşine düşen
Brett, onları yakalamak için şiddete başvurmaktan da geri kalmaz. Ancak
bir gün uyguladıkları bu şiddetin görüntüleri medyaya yansıyınca, ikilinin
kariyeri tehlikeye girer. Görüntülerden sonra açığa alınan iki polis, kendilerini
birden büyük bir boşluğun içinde bulur. Işşiz ve parasız kalan ikili, bunca yıl
emek verdikleri işlerinden tazminatlarını almanın yolunu arar.

24 Ocak Pazartesi | 21:30 | SinemaTV

I Still Believe
Aşka İnanıyorum
Jon Erwin, Andrew Erwin
Romantik, Dram, Müzik
2020
K.J. Apa, Britt Robertson, Nathan Parsons
Film, şarkıcı Jeremy Camp’in gerçek yaşam öyküsünü konu ediniyor.
Üniversitedeki ilk günlerinde tanışan Jeremy ve Melissa, kısa süre
içinde birbirlerine deliler gibi aşık olur. Ancak bir süre sonra Melissa’nın
yakalandığı amansız hastalık, gençleri ciddi bir sınavdan geçirirken, aşka
ve umuda sıkı sıkı tutunmalarını sağlayacaktır.

24 Ocak Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Samsara
Ron Fricke
Belgesel
2011
Balinese Tari Legong, Ni Made Megahadi Pratiwi
Beş yılı aşkın bir sürede, yirmi beş ülkede çekilen Samsara, insanlığın
kutsal saydığı topraklardan, endüstrileşmenin en yoğun yaşandığı alanlara
kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Insan deneyiminin ve maneviyatının
kavranılamayan derinliklerini araştıran saf bir sinema deneyimi sunan film,
dünyanın çeşitli yerlerindeki insan topluluklarının umut etme biçimleri kadar
korkularının ve arzularının da benzer olduğunun altını çiziyor. Artık çok az
filmde kullanılan analog 70mm film formatıyla çekilen film, insanlığı doğaya
bağlayan yaşam döngüsünün görsel bir yansıması. Samsara, duyularınızı
harekete geçirecek eşsiz ve belki de ruhani bir sinema yolculuğu.
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28 Ocak Cuma | 00:15 | SinemaTV

The Turning
Floria Sigismondi
Gerilim, Korku
2020
Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince
Flora ve Miles, ebeveynlerini kaybeden iki kardeştir. Flora ve Miles’ın
yeğeni, çocukların sorumluluğunu üstlenir ve onlarla ilgilenmesi için
Kate adında bir kadını işe alır. Genç kadın, çocuklarla ilgilenmek için vakit
kaybetmeden konağa yerleşir. Alışmaya çalıştığı ürkütücü konakta tuhaf
durumlarla karşılan Kate, bir süre sonra hem çocukların hem de konağın
karanlık sırlarla dolu olduğunu ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını
keşfeder.

30 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema Aksiyon

Blue Iguana
Mavi Iguana
Hadi Hajaig
ksiyon, Komedi, Gerilim
2018
Sam Rockwell, Phoebe Fox, Ben Schwartz
Eddie and Paul, işledikleri suçlardan ötürü uzun süre hapis yatmış, şartlı
tahliyeyle çıktıktan sonra da birbirinden kopmamış iki arkadaştır. Beraber
bir restoranda zor şartlar altında çalışmaya başlayan ikilinin hayatları,
çıkmaza girmiş vaziyettedir. Ta ki restorana gelen bir avukat, onlara
reddedemeyecekleri bir teklifte bulununcaya dek.

30 Ocak Pazar | 22:00 | Sinema 1001

Whitney
Kevin Macdonald
Belgesel, Müzik
2018
Whitney Houston, Ellen White, Michael Houston
Kevin Macdonald’ın yönetmenliğini üstlendiği belgeselde, Grammy ödüllü
sanatçı Whitney Houston’ın hayatı anlatılıyor. Müzik dünyasında rekor
kıran albümlere imza atan, 2012 yılında ise aramızdan ayrılan Whitney
Houston’ın başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatının da anlatıldığı
belgeselde özel kayıtlara, yakınları ile yapılan röportajlara, daha önce hiç
görülmemiş arşiv görüntülerine yer veriliyor.

31 Ocak Pazartesi | 22:00 | Sinema 1001

Human
İnsan
Yann Arthus-Bertrand
Belgesel
2015
Luis Cancu, Estima Joseph, Pepe Mujica
İnsan olmanın koşullarını benimsememiz ve varoluşumuzun anlamını
sorgulamamız için kurgulanan belgesel filmde, insan olmanın ne anlama
geldiğini anlatan hikayeler ve görüntüler sunulmaktadır. Sevgi ve mutluluğun
yanı sıra nefret ve şiddeti de konu alan bu hikayeler aracılığıyla insanoğlunun bir
yansıması izleyiciye gösterilir, hayatın gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne
serilir. Gündelik deneyimlerden, en inanılmaz hayatların öykülerine kadar; bu
dokunaklı anlatılar nadir bir içtenliği paylaşır ve kim olduğumuzun altını çizer.
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