
#HayalGücümBenimGücüm

#PowerofMyImagination

“Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.”
“Everything you can imagine is real.”

Pablo Picasso

Pera Film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özgünlük ve 
yaratıcılığın coşkusunu yansıtan kısa ama sevimli bir program ile kutluyor. Hayal 
Gücüm Benim Gücüm! üç farklı karakteri bir araya getiriyor – Küçük Nicholas, 
Courgette (Kabakçık) ve Ofelia. Asterix ve Red Kit serilerinin de yazarı Fransız 
Rene Goscinny’nin romanını temel alan Pıtırcık Tatilde, yaz tatilini geçirecekleri 
sahil kasabasına doğru yola çıkan Nicholas ve ailesinin hikayesini anlatıyor. 
Sonuçta ortaya espri, çocukluk nostaljisi, üç kuşağı etkisi altına alan komik 
gaflar ve yanlış anlaşılmalarla yüklü bir film çıkıyor. 2016’da 89. Akademi 
Ödülleri’nde En İyi Animasyon dalında aday gösterilen Kabakçığın Hayatı İsviçre-
Fransa ortak yapımı, komedi-dram türünde bir animasyon filmi; şaşırtıcı 
karakter tasarımları ve etkileyici stop-motion animasyon teknolojisi ile hayata 
geçirilen filmin hikayesi kahkaha, hüzün ve neşe dolu olmasının yanı sıra insan 
yüreğinin ne kadar dirençli olduğunun somut bir kanıtı. Dokuz yaşındaki 
Courgette, kendine yeni bir aile ararken güvenmeyi ve sevmeyi öğreniyor. 
İspanya İç Savaşı’ndan beş yıl sonra gelişen olayları anlatan Pan’ın Labirenti ise 
Guillermo del Toro’nun zengin görsel anlatımını ve türlere meydan okuyan 
becersini gözler önüne seriyor. İspanya İç Savaşı sonrasında geçen bu fantastik-
dram, bir yeraltı krallığının efsanevi prensesi olabilecek, hayal gücü geniş, 
küçük bir kız olan Ofelia’nın tuhaf yolculuklarını anlatıyor. Ofelia, bir gece 
dışarda keşfe çıkmışken, yarı keçi yarı insan orman tanrısı Pan’ın sığınağına 
rastlıyor. Bu karşılaşma onu büyülü maceralar, fantastik yaratıklar ve gizemli 
olayların dünyasına götürüyor. Carl Sagan’ın incelikle ifade ettiği gibi, “Hayal 
gücü bizi hiç var olmamış dünyalara götürür ancak o olmadan da hiçbir yere 
varamayız.” Hayal Gücüm Benim Gücüm! çocukları, gençleri ve yetişkinleri yeni, 
sahici ve heyecan verici dünyalara götürmeyi umuyor. 

Pera Film is celebrating National Sovereignty and Children’s Day with a short but 
sweet program rejoicing originality and creativity. Power of My Imagination! 
captures three different characters – Little Nicholas, Courgette (Zucchini) and 
Ofelia. Based on French author Rene Goscinny’s (who also wrote the series 
Asterix and Lucky Luke) novel, Nicholas on Holiday tells the story of Nicholas 
and his family as they set off to the seaside for a summer vacation, and the 
result is a film filled with rich humor, moments of childhood nostalgia, hilarious 
blunders and misunderstandings across three generations. Nominated for the 
Best Animated Feature at the 89th Academy Awards in 2016, My Life as a 
Zucchini is a Switzerland-France animated comedy-drama brought to life 
through striking character designs and expressive stop-motion animation; the 
story soars with laughter, sorrow, and joy, and stands as a testament to the 
resilience of the human heart. Nine-year-old Zucchini learns to trust and love, as 
he searches for a new family of his own. Set five years after the end of the 
Spanish Civil War, Pan’s Labyrinth encapsulates the rich visual style and genre-
defying craft of Guillermo del Toro. This fantasy-drama set in the aftermath of 
the Spanish Civil War explores the strange journeys of an imaginative young girl, 
Ofelia who may be the mythical princess of an underground kingdom. While out 
exploring one night, Ofelia stumbles upon the lair of the faun god Pan. The 
encounter leads her into a world of magical adventures, fantastical creatures, 
and secret destinies. As Carl Sagan articulately points out “Imagination will 
often carry us to worlds that never were, but without it we go nowhere.”  Power 
of My Imagination! hopes to carry children, teens and adults into new, genuine, 
and exciting worlds.

Pıtırcık Tatilde
Nicholas on Holiday

Yönetmen / Director: Laurent Tirard
Oyuncular / Cast: Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant, Bouli Lanners

Fransa / France, 2014, 97’, renkli / color
Türkçe dublaj / Turkish dubbed

Okul yılı bitmiş ve uzun zamandır beklenen yaz tatili sonunda gelmiştir. Pıtırcık, 
annesi, babası ve anneannesi ile birlikte deniz kıyısında tatil yapmak üzere yola 
çıkar ve hep beraber Güzel Kıyı Otel’ine yerleşirler. Pıtırcık deniz kenarında yeni 
arkadaşlar edinir. Kentin yerlisi olduğu için tatilde sayılmayan Cafcaf, her an çiğ 
balık dahil ne bulursa yiyen Hımbıl, komik bir aksanla konuşan Peltek, mızırdanıp 
duran Ağlak ve kendini hep haklı sanan, sıkıcı Kırpık ve kocaman açtığı gözleriyle 
kendisini her yerde takip eden Cimcime. Pıtırcık, arkadaşları, ailesi, cankurtaran ve 
yüzme hocasıyla, sahil, otel ve orman arasında çok eğleneceği ve hiç unutmayacağı 
bir tatil geçirecektir.

It’s the end of the school year. The long-awaited holidays have finally arrived. Little 
Nicholas, his parents and Granny hit the road heading for the sea, and move into the 
Beau-Rivage Hotel. At the beach, Nicholas wastes little time making new friends: 
there’s Ben, who isn’t on holiday because he lives there; Freddy, who eats anything, 
all the time... even fish... even raw. There’s Jocky, who talks funny because he’s 
English, Crispin the constant crybaby, and Christopher, who always wants to be right 
and is really, really annoying. Nicholas also gets to know Elizabeth, a little girl who 
follows him everywhere, wide-eyed. Between the beach, the hotel and the forest, 
with his friends, his family, the beach attendant and the swimming coach, Nicholas 
is really going to enjoy a holiday to remember.

Kabakçığın Hayatı
My Life as a Zucchini

Yönetmenler / Directors: Claude Barras, Michael Sinterniklaas
Oyuncular / Cast: Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz
İsviçre, Fransa / Switzerland, France, 2014, 66’, renkli / color
Fransızca; Türkçe altyazılı / French with Turkish subtitles
 
9 yaşındaki Kabak, arkadaşlarının alay etmeyi sevdiği utangaç ve sevimli bir 
çocuktur. Annesinin ani ölümünden sonra, aynı yaş grubunda çocukların yer aldığı 
bir yetimhaneye götürülür. Bu süreçte sıkı bir bağ kurduğu komiser Raymond, yeni 
evine alışmakta güçlük çeken Kabak’ı sık sık ziyaret eder. Raymond’ın dostluğu ve 
yeni arkadaşlarının yardımıyla yeni evine hızla alışan Kabak burada güvenmeyi ve 
aşkı öğrenirken, kendisine yeni bir aile bulur.

Pan’ın Labirenti
Pan’s Labyrinth

Yönetmen / Director: Guillermo del Toro
Oyuncular / Cast: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López, Maribel Verdú
İspanya, Meksika, ABD / Spain, Mexico, USA, 2006, 118’, renkli / color
İspanyolca; Türkçe altyazılı / Spanish with Turkish subtitles

Bu film, 13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygundur. / Suitable for ages 13 and over.
 
İspanya’da faşist iktidarın tüm vahşetinin gölgesinde yalnız bir kız çocuğu olan 
Ofelia, sadist eğilimleri olan babasının etrafındakilere yaptığı tüm eziyetleri 
bizzat gözlemlemektedir. Bu küçük kız çocuğunun gerçeklikten kaçabileceği tek 
yer kendi hayal gücüdür. Ofelia, gerçeklikte bulamadığı huzuru, hayallerinde 
aramaya başlayacaktır. Bu esnada vahşet ise tüm sertliğiyle Ofelia’nın 
çevresinde vuku bulmaya devam edecektir. Guillermo del Toro’nun gösterildiği 
sene Cannes’da dakikalarca ayakta alkışlanan yakın dönem başyapıtı, 
çocukların gözünden savaşın ne kadar sert bir fırtına olduğunu gözler önüne 
seriyor.

Eleven-year-old Ofelia comes face to face with the horrors of fascism when she 
and her pregnant mother are uprooted to the countryside, where her new 
stepfather (Sergi López), a sadistic captain in General Francisco Franco’s army, 
hunts down Republican guerrillas refusing to give up the fight. The violent reality 
in which Ofelia lives merges seamlessly with her fantastical interior world when 
she meets a faun in a decaying labyrinth and is set on a strange, mythic journey 
that is at once terrifying and beautiful. In his revisiting of this bloody period in 
Spanish history, del Toro creates a vivid depiction of the monstrosities of war 
infiltrating a child’s imagination and threatening the innocence of youth.

Courgette (Zucchini) is an intriguing nickname for a 9-year-old boy. Although his 
unique story is surprisingly universal. After his mother’s sudden death, 
Courgette is befriended by a kind police officer, Raymond, who accompanies 
Courgette to his new foster home filled with other orphans his age. Courgette 
struggles at first to find his place in this strange, at times hostile, environment. 
Yet with Raymond’s help and his newfound friends, Courgette eventually learns 
to trust, find true love and at last a new family of his own.

21 Nisan Cumartesi
April Saturday

14:00

16:00

Kabakçığın Hayatı
My Life as a Zucchini (66’) 
Pan’ın Labirenti
Pan’s Labyrinth (118’) 

22 Nisan Pazar
April Sunday

Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri ücretsizdir.
Rezervasyon alınmamaktadır. 

Free admissions. Drop in, no reservations.

Hayal Gücüm Benim Gücüm!
Power of My Imagination!

21 – 24 Nisan | April  2018

24 Nisan Salı
April Tuesday

14:00

16:00

Pıtırcık Tatilde
Nicholas on Holiday (97’) 
Kabakçığın Hayatı
My Life as a Zucchini (66’) 

17:00

19:00

Pıtırcık Tatilde
Nicholas on Holiday (97’) 
Pan’ın Labirenti
Pan’s Labyrinth (118’) 


