
1950’li yıllarda, Orta Batılı bir aileyi merkezine 

alan film ailenin en büyük oğlu Jack’in, 

çocukluk masumiyetinin kaybolmasından 

başlayarak buruk bir yetişkinlik evresine 

geçişini konu alıyor. Tam bu geçiş sürecinde de 

babası (Brad Pitt) ile yaşadığı çalkantılı baba-

oğul ilişkisi, öykünün merkezine oturuyor. 

Jack'in olgunluk hali (Sean Penn) artık modern 

çağda yolunu yitirmiş bir bireydir. Kaderin 

varlığını ve çıkmazlarını sorgularken, diğer 

yandan yaşamın anlamını bulmaya çalışır...
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21.12.2016-22.12.2016 13.30

Eski donanma subayı Freddie Sutton, tüm dünyayı 
alt üst eden II. Dünya Savaşı'nda cephede görev 
aldıktan sonra ülkesine döner. Fakat bundan sonra 
ne yapacağı, hayatını nasıl şekillendireceği 
konusunda kararsızdır. Tam bir boşluğa düşmek 
üzereyken The Cause tarikatının karizmatik lideri 
Lancaster Dodd ile tesadüfen tanışır ve ona 
tutunur. Sutton kısa bir sürede vaazlarıyla meşhur 
olan Dodd'un sağ kolu olur; başta neyin içine 
sürüklendiğini tam olarak bilmese de ilerleyen 
dönemlerde Master'ın önüne dahi geçecektir...
1950'li yıllara odaklanan yapım The Cause
tarikatının din temelli faaliyetlerinin Amerika 
çapında yayılmaya ve gitgide popüler olmaya 
başlamasını merkezine alıyor. Senaryosu ve 
yönetmenliği, Kan Dökülecek filmi ile Oscar 
adaylığı da olan Paul Thomas Anderson'a ait olan 
filmin başrollerini Philip Seymour Hoffman ve 
Joaquin Phoenix paylaşıyor...
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14.12.2015-15.12.2015  13.30 PARİS'TE 
= Midnight in Paris

Micheal Ondaatje’ nin aynı adlı

romanından sinemaya uyarlanan film, II.

Dünya Savaşı İtalya’sından Kuzey

Afrika’nın savaş öncesi çöllerine kadar

aşk, benlik ve savaşın öyküsünü anlatıyor.

Minghelle, film boyunca aşkın farklı

türlerini getiriyor karşımıza; Hana’nın

hastasına duyduğu şefkat, Kip ile yaşadığı

yoğun aşk, Almasy ile Katherine’in ilişkisi

ve Almasy’nin milliyetçi tutkular yüzünden

mahvedilen çöle duyduğu sevgi...
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14.12.2015-15.12.2015  13.30 PARİS'TE 
= Midnight in Paris

43 yaşındaki Jean-Dominique Bauby, üç
hafta süren koma halinden sonra gözlerini
açmıştır. Bu mucizevi uyanış doktorlar
tarafından şaşkınlıkla karşılanır çünkü
Bauby fiziksel olarak hiçbir eylemi yerine
getiremiyorken, beyin bölgesinde hiçbir
sorun çıkmaz ve izleyici bu andan itibaren
Bauby'nin iç sesiyle olaylara tanıklık
etmeye başlar. Tek kontrol edebildiği
organı sol göz kapağı olan adam bir
mucizeye daha imza atarak insanlarla göz
hareketiyle anlaşmaya, dahası hayat
hikayesini anlatacağı kitabını yazmaya
başlar
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DUYURU
28.02.2022 tarihinden itibaren bilgisayar salonunda 
randevulu sisteme geçilecektir.

https://kutup.dicle.edu.tr/yordam/

Linki ile sayfaya erişebilirsiniz.

Bilgisayar salonundaki bilgisayarlardan yararlanmak 
isteyen kullanıcılarımızın kütüphane web sayfasından;

<<Randevu al>>

Sekmesini tıklayarak randevu alma işlemlerini 
gerçekleştirebilir.

https://kutup.dicle.edu.tr/yordam/

