
 

 
 

OMM’DA HEYECAN VERİCİ AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMLERİ:  
GOETHE-INSTITUT İSTANBUL İŞ BİRLİĞİNDE  

‘AÇIK HAVADA OMM SİNEMA’ BAŞLIYOR  
(3-24 Eylül 2020) 

 
 

OMM - Odunpazarı Modern Müze’nin ilgiyle takip edilen etkinlik programı, Goethe-Institut           
İstanbul iş birliğiyle Eylül ayı boyunca ‘Açık Havada OMM Sinema’ başlığı altında            
düzenlenecek film gösterimleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 3 - 24 Eylül tarihleri            
arasında Perşembe günleri ücretsiz gerçekleşecek gösterimler, Yasemin Şamdereli’nin        
Willkommen in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz) filmiyle OMM’un terasında         
başlıyor.  
 
‘Hayat’ teması altında bir araya gelen seçki, izleyicileri 1960’larda Almanya’ya işçi olarak            
giden Hüseyin’in hayatından Almanya'nın en katı ıslahevine; Kenya’nın küçük bir köyünden           
ekonomik sıkıntılar yaşayan Thomas’ın bir Türk göçmeniyle ilişkisine doğru yolculuğa          
çıkartarak farklı hayatların kapısını çalıyor.  
 

 
        OMM, Fotoğraf: Batuhan Keskiner 

 
‘Açık Havada OMM Sinema’ Eylül Ayı Boyunca Her Perşembe Saat 20:00’de 
 

3 Eylül Perşembe, 20:00 
Willkommen in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz) 
‘Açık Havada OMM Sinema’ gösterimlerine 3 Eylül Perşembe günü yönetmenliğini          
Yasemin Şamdereli’nin yaptığı 2010 yapımı Willkommen in Deutschland (Almanya’ya         
Hoş Geldiniz) filmi ile başlıyor. Film, işçi olarak Almanya’ya göç eden bir milyon birinci kişi               
olan ve yanına Türkiye’deki ailesini alan Hüseyin Yılmaz’ın göçmen olarak  



 

 
 
 
yaşadığı kimlik bunalımı, asimile olma, entegrasyon ve uyum sorunlarını mizahi bir dille            
beyazperdeye taşıyor. Başrollerinde Fahri Yardım, Lilay Huser ve Vedat Erincin’in olduğu           
film 2011 yılında Alman Film Ödülleri’nde En İyi Senaryo ve En İyi Film kategorisinde              
Gümüş ödüllerini kazandı. 
 
10 Eylül Perşembe, 20:00 
Freistatt (Mabed) 
Yönetmen ve senarist koltuğunda Marc Brummund’ın oturduğu 2015 yapımı Freistatt          
(Mabed), Almanya’nın en sert ıslahevinde geçiyor. Film, 1968 yılında işlediği bir suç            
yüzünden terbiye edilmek üzere yollandığı ıslahevinde, Wolfgang’ın içinde bulunduğu ağır          
koşulları ve eve dönme umudunu konu alıyor. Başrollerinde Alexander Held, Katharina           
Lorenz, Louis Hoffman ve Max Riemelt’in olduğu filmin Filmfestival Max Ophüls Preis            
2015’ten aldığı Genç Jüri ve İzleyici ödülleri bulunuyor. 
 
17 Eylül Perşembe, 20:00 
Supa Modo 
Almanya-Kenya kolektifi One Fine Day Film bünyesindeki bir masterclass çalışmasının          
ortak yapımı olan ve yönetmenliğini Likarion Wainaina’nın üstlendiği 2018 yapımı Supa           
Modo, küçük bir köyde yaşayan ve ölümcül bir hastalıkla savaşan 9 yaşındaki Jo’nun hayata              
süper kahraman olma hayaliyle bağlanmasını ve köyüne ilham olarak köy halkının Jo’nun            
hayalini gerçekleştirmek için çizdikleri planları konu alıyor. Oyuncuları arasında Nyawara          
Ndambia, Stycie Waweru ve Johnson Gitau Chege’in olduğu filmin aynı zamanda 2018            
Cape Town Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve 2018 Goethe-Institut /            
Schlingel Uluslararası Film Festivali'nde Çocuk ve Gençlik Film Ödülü dahil olmak           
üzere 40’ın üzerinde farklı kategorilerde ödülleri bulunuyor. 

 
 

24 Eylül Perşembe, 20:00 
Jerichow 
Christian Petzold’un yönetmenliğini üstlendiği    
Jerichow, Afganistan’da askerlik görevinden    
ayrılan Thomas’ın annesinin ölümünün ardından     
Jerichow köyündeki evine yerleşmesini, yaşadığı     
ekonomik sıkıntıları ve iş arama döneminde şans       
eseri hayatını kurtardığı Türk göçmeni Ali’yle      
büyük ölçüde değişen hayat hikayesini konu alıyor.  
 
Başrollerinde Benno Fürmann, Hilmi Sözer ve      
Nina Hoss’un yer aldığı 2008 yapımı film, 2009        
Alman Film Eleştirmenleri Derneği’nin verdiği En      
İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine sahip. 
 
 

  Jerichow, Yönetmen: Christian Petzold  

 



 

 
 
 
Ücretsiz Gösterimlere Katılmak İçin OMM’u Arayın! 
OMM’un Eylül ayı boyunca terasında gerçekleşecek ve       

sinemaseverleri farklı hayatlara yolculuğa çıkaracak     

gösterimlere 0222 220 06 46 numaralı telefondan       

arayarak ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.  
 
Film Gösterimleri Maskeli ve Mesafeli 
Ücretsiz olarak gerçekleşecek ‘Açık Havada OMM      
Sinema’ film gösterimleri, OMM’un KOVID-19     

nedeniyle aldığı üst düzey tedbirler kapsamında maske       

ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek.      

OMM’un güvenli müze deneyimi için aldığı sağlık       

önlemleri omm.art adresinden görülebilir.  

 
Editöre Notlar: 
OMM Hakkında 
Dünyaca tanınan Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) imzasını taşıyan ve             
etkileyici tasarıma sahip 4,500 m²’lik müze alanıyla OMM, eğitim programları, seminerler, sanatçı            
buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programıyla kültürel gelişimin artırılmasını ve           
gençlerin sanatsal birikiminin güçlenmesini hedefliyor.  
 
OMM’da gerçekleşen güncel sergi, etkinlik ve eğitim programlarını takip etmek ve bilgi almak için              
www.omm.art adresini ve sosyal medya kanallarını (@ommxart) ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret saatleri,           
bilet fiyatları, rehberli turlar ve ulaşım hakkında detaylı bilgi için: www.omm.art/tr/ziyaret   
 
Goethe-Institut Hakkında 
Goethe-Institut, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin tüm dünyada faaliyet gösteren kültür enstitüsüdür.          
Almancanın yurt dışında öğrenilmesini teşvik eden ve uluslararası kültürel işbirliği çalışmalarına           
katkıda bulunan enstitü İstanbul Türk-Alman kültür çalışmalarında yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe            
sahiptir. Çeşitli kültürel etkinlikler, farklı gereksinimlere karşılık veren dil kursları, Almanya hakkında            
bilgilendirme servisi, Türkiye’deki Alman dili ve edebiyatı uzmanları ve Almanca öğretmenlerine           
verdiği danışma hizmeti ve meslekte ilerleme olanaklarıyla enstitü yılda en az 250.000 kişiye             
ulaşmaktadır. 
 
‘Açık Havada OMM Sinema’ film programı ve görsellerine bu linkten; 
OMM görsellerine  bu linkten ulaşabilirsiniz.  
**Lütfen künye bilgisi vermeye özen gösterelim. 
 
Ayrıntılı bilgi ve söyleşi talepleriniz için: Flint Istanbul | www.flint-culture.com  
funda.kucukyilmaz@flint-culture.com | T: +90 533 496 48 14  
pelin.davidyan@flint-culture.com | T: +90 537 399 19 85 
naz.turkmen@flint-culture.com | T: +90 534 237 32 34  

https://www.omm.art/tr
http://www.omm.art/
https://www.instagram.com/ommxart/
https://www.omm.art/tr/ziyaret
https://www.dropbox.com/sh/caa9bpr444ncgmi/AACBlUjANQ4dMUpk5iYpfXZqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ozz4y0orgd4pv8u/AABzeeRxZpoxycK70SsMH7U7a?dl=0
http://www.flint-culture.com/

