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1915 olaylarının 100. yıldönümünde sonbaharda seyirciyle buluşmaya hazırlanan Aren Perdeci ve Ela Alyamaç’ın

yönettiği ‘Yitik Kuşlar’ (Lost Birds), Kültür Bakanlığı SinemaSinemaSinemaSinema ( ( ( (http://www.radikal.com.tr/sinemahttp://www.radikal.com.tr/sinemahttp://www.radikal.com.tr/sinemahttp://www.radikal.com.tr/sinema)))) Genel

Müdürlüğü’nün katkılarıyla Ermeni tehcirini anlatan TürkiyeTürkiyeTürkiyeTürkiye ( ( ( (/index/turkiye/index/turkiye/index/turkiye/index/turkiye)))) ’de çekilmiş ilk uzun metrajlı film olma

özelliğini taşıyor.

Yapımcılığını Kara Kedi Film’in üstlendiği ‘Yitik Kuşlar’, binlerce Ermeni çocuğun öyküsünü içinde barındıran Bedo ve

Maryam adlı iki kardeşin bir gecede kaybettikleri ailelerini arayışlarını anlatan hüzün dolu hikayesiyle dikkat çekiyor.

Senaryosu da Aren Perdeci ve Ela Alyamaç imzasını taşıyan filmin başrolünde yüzlerce çocukçocukçocukçocuk ( ( ( (/index/cocuk/index/cocuk/index/cocuk/index/cocuk))))

arasından seçilen Dila Uluca ve Heros Agopyan oynuyor.

Radikal.com.tr (http://www.radikal.com.tr/) > Kültür(/kultur/) > Ermenilerin gözünden bakanlık destekli 1915...

Ermenilerin gözünden bakanlık destekli 1915...
05/08/2015 14:38 A  A

Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle

Ermeni tehcirini anlatan Türkiye'de

çekilmiş ilk uzun metrajlı film olma

özelliğini taşıyan Aren Perdeci ve Ela

Alyamaç'ın yönettiği 'Yitik Kuşlar',

sonbaharda gösterime girecek. 1915

olaylarını ailesini bir gecede

kaybeden iki kardeşin hüzünlü

hikayesi üzerinden anlatan filmin

yayımlandığı günden bu yana ilgi

gören masalsı fragmanının 113

ülkeden seyredildiği açıklandı.

+ -

Facebook'ta Paylaş Tweetle 56 0 instela'da paylaş371BeğenBeğen Paylaşın
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(http://kitap.radikal.com.tr

/makale/haber/bakmak-

ve-gormek-yetmez-bir-de

bilmek-gerekiyor-424594

Bakmak ve görmek yetmez
bir de bilmek gerekiyor!
(http://kitap.radikal.com.tr
/makale/haber/bakmak-
ve-gormek-yetmez-bir-de-
bilmek-gerekiyor-
424594)

(http://kitap.radikal.com.tr

/makale/haber/agathanin-

sandigindan-10-oyun-cikt

424733

Agatha'nın sandığından 10
oyun çıktı
(http://kitap.radikal.com.tr
/makale/haber
/agathanin-sandigindan-
10-oyun-cikti-424733

(http://kitap.radikal.com.tr

/makale/haber/konuskan-

bir-zweig-424593

Konuşkan bir Zweig
(http://kitap.radikal.com.tr
/makale/haber/konuskan-
bir-zweig-424593)

(http://kitap.radikal.com.tr

/makale/haber/-424890

7/24 hizmet, zengin içerik,
uygun fiyat
(http://kitap.radikal.com.tr
/makale/haber/-424890
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Yayımlandığı günden beri ilgi gören ‘Yitik Kuşlar’ın masalsı fragmanının 113 ülkeden seyredildiği ve başta Amerika

olmak üzere dünyanın çok farklı coğrafyalarındaki insanlardan filme destek mesajları geldiği açıklandı.

“Etkileyici görüntüleri, başarılı oyunculukları, yüksek bütçesi, tarihi gerçekçiliğe uygun yapım tasarımı ve şiirsel

müzikleriyle” ekim sonu ya da kasım ayı başında Türkiye'de gösterime gireceği belirtilen ‘Yitik Kuşlar’ın fragmanını

aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

YAPIM NOTLARI

‘Yitik Kuşlar’ın çocuk oyuncuları Dila Uluca ve Heros Agopyan, bir sene süren bir araştırmayla bütün Türkiye’den gelen

çocuklarla yapılan deneme çekimlerinde 520 çocuğun arasından seçildi.

‘Yitik Kuşlar’ filminde kullanılmak üzere 1000 parçaya yakın kostüm dikildi. Kostümlerin hepsi beş senelik araştırma

sonucunda bulunan fotoğraflardan birebir dikildi.

Film için 100 çift ayakkabı ve 200 çift çarık Antep’te yapıldı.

Filmin tarih danışmanlığını Berlin’den Vahe Tachjian ve ĐstanbulĐstanbulĐstanbulĐstanbul ( ( ( (http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/)))) ’dan

Yetvart Tomasyan üstlendi.

Filmde kullanılan 1890’da yapılan ve harap halde olan ev, döneme uygun şekilde restore edildi.

LOST BIRDS TRAILER (English Subtitled)
from Kara Kedi Film  PRO

Selahattin Demirtaş: Bakanlıklar Ak Parti'nin

tapulu malı değil
(http://www.radikal.com.tr/politika

/selahattin_demirtas_bakanliklar_ak_partinin_tap

1423361)

Podolski'den kura sonrası ilginç tweet
(http://www.radikal.com.tr

/spor/podolskiden_kura_sonrasi_ilginc_tweet-

1423424)

Boksörlerden 'Asena' Lima açıklaması
(http://www.radikal.com.tr/hayat

/boksorlerden_asena_lima_aciklamasi-1423392

(http://www.radikal.com.tr/politika

/selahattin_demirtas_bakanliklar_ak_partinin_tap

1423361)

Spor(http://www.radikal.com.tr/spor/
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/spor/podolskiden_kura_sonrasi_ilginc_tweet-

1423424)

Hayat(http://www.radikal.com.tr/hayat/

(http://www.radikal.com.tr/hayat

/boksorlerden_asena_lima_aciklamasi-1423392

Türkiye(http://www.radikal.com.tr/turkiye/
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ETĐKETLER: Sinema

(http://www.radikal.com.tr/sinema)

, Amerika Birleşik Devletleri

(/index/amerika-birlesik-devletleri)

, Türkiye

(/index/turkiye)

,

Đstanbul

(http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/)
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(/index/film)
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, dolu

(/index/dolu)

, deneme

(/index/deneme)

, lost

(/index/lost)

, haberler

(http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

,

son dakika haberler

(http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

WEBTV (http://webtv.radikal.com.tr) TÜRKĐYE

(http://webtv.radikal.com.tr

/turkiye/)

SPOR

(http://webtv.radikal.com.tr

/spor/)

KĐTAP

(http://webtv.radikal.com.tr

/kitap/)

SĐNEMA

(http://webtv.radikal.com.tr

/sinema/)

EĞLENCE

(http://webtv.radikal.com.tr

/eglence/)

ASTROLOJĐ

(http://webtv.radikal.com.tr

/astroloji/)

Đrlandalı turist konuştu:
Sadece yanlış adama
rastladılar

Adriana Lima ülkücü çıktı!
(http://webtv.radikal.com.tr
/turkiye/15365/adriana-

Gazeteciler canlı yayında
öldürüldü
(http://webtv.radikal.com.tr

ABD'deki saldırganın kendi
çektiği görüntüler
(http://webtv.radikal.com.tr

Filmde görünen köy meydanı ve köy kahvesi dönem fotoğraflarından yararlanırarak açık alan platosunda birebir olarak

inşaa edildi.

Beş senelik bir çalışma sonucu çekilen ‘Yitik Kuşlar’ın iki seneyi aşkın bir ön hazırlık bölümü oldu ve film 30 çekim

gününde tamamlandı.

Hyundai i30
DCT şanzımanla tanışın, kusursuz
uyumu yaşayın. %0 faiz fırsatını

kaçırmayın!

Detaylı Bilgi

Ayda 3000TL Ek Maaş
Yatırımlarınızı piyasa uzmanları
eşliğinde internetten yapın ayda

3000TL EK MAAŞ kazanın

HEMEN BAŞLA

Đddaa’da Kazandırıyoruz!
Tipster’larımızın ÜCRETSĐZ iddaa

tahmin ve tüyolarıyla paraları
saymaya başla.

ÜCRETSĐZ ÜYE OL

Hyundai i30 Ayda 3000TL Ek Maaş Đddaa’da Kazandırıyoruz!

Buraya reklam verin.

Fanatiklerin Transfer
Dönemlerinde
Gerçekleştirdiği
Đnanılmaz 10 Şey

Düğünde Takılan
Altınlarla
Yapabileceğiniz 10
Şey

Serhat ile Seyahat
Tüyoları

Sprite Đşte Böyle
Ferahlatır! Bir Balon
Hikayesi

Bu habere henüz yorum yazılmamış.

Facebook'ta Paylaş Tweetle 56 0 instela'da paylaş371BeğenBeğen Paylaşın Arşivle (Javascript:SetArchive();) Mail Gönder

YORUMLAR Yorum Yaz

(http://webtv.radikal.com.tr/turkiye/15852/cizrede-
catisma-3u-asker-7-yarali.aspx)

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kutlama ve

konser yapılmayacak
(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/30_agustos_zafer_bayraminda_kutlama_ve_kons

1423404)

Cannes Film Festivali'nin konutunda 6 ay
(http://www.radikal.com.tr/sinema

/cannes_film_festivalinin_konutunda_6_ay-

1421371)

Kurul topu taca bile atmadı; direkt kesti
(http://www.radikal.com.tr/cevre

/kurul_topu_taca_bile_atmadi_direk_kesti-14232

Volvo'nun Türkiye'nin "yeni" hedefleri
(http://www.radikal.com.tr/otomotiv

/volvonun_turkiyenin_yeni_hedefleri-1421224

(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/30_agustos_zafer_bayraminda_kutlama_ve_kons

1423404)

Sinema(http://www.radikal.com.tr/sinema/

(http://www.radikal.com.tr/sinema

/cannes_film_festivalinin_konutunda_6_ay-

1421371)

Çevre(http://www.radikal.com.tr/cevre/

(http://www.radikal.com.tr/cevre

/kurul_topu_taca_bile_atmadi_direk_kesti-14232

Otomotiv(http://www.radikal.com.tr/otomot

(http://www.radikal.com.tr/otomotiv

/volvonun_turkiyenin_yeni_hedefleri-1421224
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Cizre'de çatışma: 3'ü asker 7 yaralı
(http://webtv.radikal.com.tr/turkiye/15852/cizrede-

(http://app.medyanetads.com

Yerel Haberler

(http://www.radikal.com.tr

/yerel_haberler/)

Adana Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/adana_haber/)

Denizli Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/denizli_haber/)

Hakkari Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/hakkari_haber/)

Malatya Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/malatya_haber/)

Samsun Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/samsun_haber/)

Uşak Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/usak_haber/)

"Kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorum" diyenler için.. .

(http://www.radikal.com.tr/ekonomi

/kira_oder_gibi_ev_sahibi_olmak_istiyorum_diyenler_icin-

1411391)

"Yaz geldi yüz haydi, yüzme bilmeyen çocuk kalmasın"

etkinliği (http://www.radikal.com.tr/kirklareli_haber

/yaz_geldi_yuz_haydi_yuzme_bilmeyen_cocuk_kalmasin_etkinligi-

1423441)

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

(http://www.radikal.com.tr/giresun_haber

/30_agustos_zafer_bayramina_dogru-1423426)

Aydın'dan kısa kısa (http://www.radikal.com.tr/aydin_haber

/aydindan_kisa_kisa-1423429)

Baykan Kaymakamı Kocabey, Baykan Ziraat Odası'nı ziyaret

etti (http://www.radikal.com.tr/siirt_haber

/baykan_kaymakami_kocabey_baykan_ziraat_odasini_ziyaret_etti-

1423445)

Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor

(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/bu_illerde_kuvvetli_yagis_bekleniyor-1416333)

Dev kahve zinciri Starbucks, alkol satışına resmen

başlıyor (http://www.radikal.com.tr/ekonomi

/dev_kahve_zinciri_starbucks_alkol_satisina_resmen_basliyor-

1420417)

Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

(http://www.radikal.com.tr/diyarbakir_haber

/diyarbakirda_4_el_yapimi_patlayici_ele_gecirildi-

1423438)

Diyarbakır'daki terör saldırısı (http://www.radikal.com.tr

/diyarbakir_haber/diyarbakirdaki_teror_saldirisi-

1423430)

Edirne'de "Đş Hayatına Uyum Semineri" düzenlendi

(http://www.radikal.com.tr/edirne_haber

/edirnede_is_hayatina_uyum_semineri_duzenlendi-

1423443)

Ev alırken yapılması gereken yasal

işlemler (http://www.radikal.com.tr

/ekonomi

/ev_alirken_yapilmasi_gereken_yasal_islemler-

1419042)

Giresun'da turizm hareketliliği

(http://www.radikal.com.tr

/giresun_haber

/giresunda_turizm_hareketliligi-

1423440)

Haymanalı çiftçilere aspir anlatıldı

(http://www.radikal.com.tr/ankara_haber

/haymanali_ciftcilere_aspir_anlatildi-

1423444)

Kavak Kaymakamı Şekerci'ye ziyaret

(http://www.radikal.com.tr

/samsun_haber

/kavak_kaymakami_sekerciye_ziyaret-

1423425)

Kuşadası'nda "yaka kameralı zabıta

denetimi" (http://www.radikal.com.tr

/aydin_haber

/kusadasinda_yaka_kamerali_zabita_denetimi-

1423427)

Künye (http://www.radikal.com.tr/kunye/) Reklamlar (http://www.medyanet.net/) Bize Ulaşın

(http://www.radikal.com.tr
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(https://plus.google.com/111139069635417829913)

Đlan (http://ilan.radikal.com.tr/)

Son Dakika Haber (http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

Haberler (http://www.radikal.com.tr/) Haber (http://www.radikal.com.tr/)

Kayıt Ol

Đnternet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Hürriyet

Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda

(CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.

/iletisim/)

Üye Olun

SSS

(http://www.radikal.com.tr

/sss/)

Android

Uygulama

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

Android)

iPhone

Uygulama

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

appStore)

Đnternete

ilan ver

(http://reklamver.radikal.com.tr

/interneteilanver

/interneteilanver.html)

Türkiye (http://www.radikal.com.tr

/turkiye)

Kurşunlardan kaçmaya çalışan sürücü o anları anlattı

Genelkurmay Başkanlığı: Cemevinde şehit cenazesine

Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Ekonomi (http://www.radikal.com.tr

/ekonomi)

Gelişmişlik (http://www.radikal.com.tr/yazarlar

Kilimanjaro'nun karları, Bağdat gösterileri ve de

Küresel fırsatçıların duası   (http://www.radikal.com.tr

Spor (http://www.radikal.com.tr/spor)

Nani: Koşmak sorun olmadı, olmaz

Podolski'den kura sonrası ilginç tweet

Cenk Gönen transferi resmen açıklandı

Dünya (http://www.radikal.com.tr/dunya)

McDonald's, Burger King'in teklifini reddetti

Libya'da göçmen teknesi battı

Yunanistan erken seçime ilk kadın başbakan ile

Kültür (http://www.radikal.com.tr/kultur)

Tiyatro eleştirmenleri Üzümcü'ye destek verdi

Öğrencileri Vangelis Hoca'yı anlattı

Medrese'de çan tek kişilik oyunlar için çalıyor!

Radikal2 (http://www.radikal.com.tr

/radikal2)

Roboski belgeseli (http://webtv.radikal.com.tr/turkiye

Çözüm'ün A, B, C'si.. . (http://www.radikal.com.tr

PanĐslamcı dış politikanın çöküşü

Politika (http://www.radikal.com.tr

/politika)

'Eski ülkücüler' bağımsız bakan oluyor

EMEP Genel Başkanı Gürkan: HDP'de çatlak

Tuğrul Türkeş'e kardeşinden ilginç mesaj

Hayat (http://www.radikal.com.tr/hayat

Sinem Kobal ile Kenan Đmirzalıoğlu Yunanis

Burak Hakkı sevgilisinden ayrıldı mı?

Ersun Yanal sevgilisiyle tatilde
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