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9 Mart / İsmet İnönü Sanat Merkezi

Izmir’de Japon Sakura Esintisi
-İzmir Japon Kültür Haftası-

●28 Şubat – 4 Mart    (Açılış: 28 Şubat saat 19:00)

İllüstrasyon Sergisi « Kurbağa San’ın Maceraları»

**Giriş Ücretsizdir.
**Film, Türkçe altyazlıdır.

２０：００ Film Gösterimi: SAKLI GERÇEKLER

Kurbağa San kimdir? 
Japonca da “san” hem erkek hem de kadın için ad ya da soyad
sonrasına ek olarak getirilen bey yada hanım anlamına gelen bir 
kelimedir. Çok canlı, yaramaz mizaçlı “Kurbağa San”ın sınır tanımaz 
çocukluk düşleri ile yeşermiş yaşam alanı, bin bir şekle bürünen 
bulutlar ile bezenmiş gökyüzünde, muziplikler içeren olaylara ve 
ilginç varlıklar ile olan iletişimlere sahne olmaktadır.

Geçtiğimiz sene Cannes’da Altın Palmiye’yi kucaklayan ve Japonya’dan da Oscar adayı olarak 
gösterilen “Arakçılar” filminin usta yönetmeni Hirokazu Koreeda’dan ilgi çekici bir aile dramı 
daha. 
Fransız sinemasının yıldızlarından Fabienne (Catherine Deneuve), kendi hayatını anlatan bir 
kitap çıkartmasının ardından, kutlama için uzun zamandır görüşmediği kızı Lumir (Juliette
Binoche), eşi (Ethan Hawke) ve çocukları ile birlikte New York’tan ziyaretine gelir. Önceden 
beri birbirlerine mesafeli olan anne ve kız bir araya gelince aralarında tartışmalar da 
kaçınılmaz olur ve hiç beklenmedik gerçekler açığa çıkar…

Kahoru NIIBE SANCAR:1948 yılında Tokyo’da doğdu. Lise ve üniversite eğitimini Japonya’da 
tamamladıktan sonra Türk diplomat ile evlenerek Türkiye’ye yerleşti. Ankara Üniversitesi DTCF, 
Japon Dili ve Edebiyatı Fakültesinde yabancı uzman olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde halk eğitimi konusunda yüksek lisans yaptı. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi 
duyarak, ebru sanatında uzmanlaştı. “Kurbağa San” diye tanımladığı çizimleri bu sergide izleyici 
karşısına çıkıyor.

76. Venedik Uluslararası Film Festivali Açılış Filmi

Yönetmen: Hirokazu Koreeda
Oyuncular: Catherine Deneuve, Juliette Binoche,

Ethan Hawke
Yapımı:       108 dk. / Japonya-Fransa ortak yapımı

●28 Şubat (Cuma) 



１２：００ Japonya Hükümeti Eğitim Bursu Semineri

●29 Şubat (Cumartesi)

１４：３０ Film Gösterimi: RÜZGAR YÜKSELİYOR

１７：１５ Film Gösterimi: KİMSE BİLMİYOR

２０：００ Film Gösterimi: BİTMEYEN YÜRÜYÜŞ

Seminerin 1. Bölümünde Japonya İstanbul Başkonsolosluğu’nda görev 
yapmakta olan kültür ve eğitimden sorumlu diplomat eğitim bursları 
hakkında genel bilgi verecek. 
2.Bölümünde ise geçmişte bu burs ile Japonya’da eğitim almış İzmir İleri 
Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve 
JEOMER Müdürü Doç Dr. Aslı Yüksel Özşen misafir konuşmacı olarak 
seminere katılarak deneyimlerini sizlerle paylaşacaktır. Seminere hepiniz 
davetlisiniz.

Film, uçaklara bir hayli ilgili olan ve bir gün uzman bir uçak 
tasarımcısı olmanın hayallerini kuran Jiro Horikoshini ele 
alıyor. Japonya Taishi Dönemi’nden Showa Dönemi’ne 
geçmektedir. Savaş ve büyük depremlerin yaşandığı zpr bir 
dönemdir. En büyük idolü ise bu alanda tanınmış bir uzman 
olanı İtalyan tasarımcı Caproni’dir. Jiro, Kanto Depremi 
sırasında trende karşılaştığı Naoko İle bir gün tekrar karılaşır. 
Birbirlerine aşık olurlar ancak Naoko vereme yakalanır..

Yönemen:  Hirokazu Koreeda
Oyuncular: Kirin Kiki

Hiroshi Abe
Yoshio Harada
YOU

Yapımı:      2008, 104dk

Yönemen:  Hirokazu Koreeda
Oyuncular: Yuya Yagira

YOU 
Ayu Kitaura

Yapımı:      2004, 141dk

Yönemen:  Hayao Miyazaki
Seslendirenler: Hideaki Anno

Miori Takimoto
Hidetoshi Nakajima

Yapımı:      2013, 126dk

37. Japonya Akademi Ödülleri, Animasyon Ödülü
41. Annual Annie Awards, En İyi Senaryo Ödülü

2004 Kannes En İyi Erkek Oyuncu, Jüri Özel Ödülü
Anne Keiko, oğlu Akira ile 2 odalı eski bir apartman
dairesine valizlerini kucaklayarak taşınırlar. Ev sahibine, 
eşinin çok uzun sürecek bir iş seyahatinde olduğunu ve oğlu
ile birlikte yaşadıklarını söylerler fakat aslında, Keiko’nun
Akira dışında 3 çocuğu daha vardır. Valizlerin içinde küçük
oğlu Shigeru ve küçük kızı Yuki vardır. Büyük kızı Kyoko da 
dikkat çekmeden gizlice eve gelir. Çocuklardan hiç biri okula
gitmiyordu ve akşam annelerinin eve gelmesini bekleyerek
günlerini geçiriyorlardı. Tokyo’da gerçekten yaşanmış, bir
annenin farklı babalardan olan 4 çocuğunu arkasında
bırakarak ortadan kaybolduğu şok edici olaydan esinlenerek
çekilmiş bu filmde, annenin ortadan kaybolmasından sonra
ağır şartlarda küçük kardeşlerine bakan en büyük erkek
çocuğun yaşadıklarının anlatıldığı aileyi ve sosyal çevreyi
sorgulayan, çok ses getirmiş bir yapım.

Bir yaz günü, Ryo Yokoyama (Hiroshi Abe) ve ablası Chinami (YOU) 
kendi aileleri ile birlikte çocukluklarının geçtiği, yaşlanmış anne (Kirin 
Kiki) ve babasının (Harada Yoshio) evlerine ziyarete giderler. Eskiden 
özel muayenehanesinde doktorluk yapan babası ile hiçbir şekilde 
anlaşamayan Ryota son günlerde işsiz kaldığından anne ve babasının 
evine giderken fazlasıyla çekinir. Yokoyama ailesi her ne kadar sıradan 
bir gün geçiriyor gibi görünsede, aslında o gün 15 sene önce denizde 
boğulan bir çocuğu kurtarmaya çalışırken ölen abileri Junpei’nin ölüm 
yıl dönümüdür…
Uzun bir aradan sonra bir araya gelen ailenin yaşantısının bir 
bölümünün sevinç ve hüznünün belirli bir şekilde ifade edildiği bir aile 
draması. 

2008 Mar del Plata En İyi Film Ödülü

2009 Asya Pasifik Film Ödülleri En İyi Yönetmen Ödülü



●1 Mart (Pazar) 

１３：００
Penceremben Japonya VII

Japonya tanıtım ve Japonca Konuşma Yarışması

１５：４５
Söyleş: Türk Müziği ve Ben

Konuşmacı: Haruka Suemori

１６：３０ Kendo Gösterisi

İzmir’de düzenlenen bu yarışma iki bölümden oluşmaktadır.
Japonca Konuşma Yarışması: üniversitede Japonca eğitim alanların dışında Japon kültürüne ilgi 

duyarak kendi çabası ile ya da dil kurslarında Japonca öğrenmek isteyen hevesli kişilerin katılımına 
açık,  heyecan dolu bir yarışma. Japonca bilmeyen izleyiciler için Japonca konuşma metinlerinin 
Türkçe özetleri dağıtılacaktır. Bol görsel ve performanslarla yapılacak bu konuşma yarışmasında 
bilmediğiniz yeni bir yüzü ile Japonya’yı keşfedeceksiniz.
Japonya Tanıtım Yarışması: katılımcılar Türkçe olarak hazırladıkları posterler ile Japonya ve Japon 
kültürü hakkındaki bilgi ve kendilerine ait yorumları paylaşacaktır. Poster sergisinde Japonya’yı 
kültürü, tarihi, turizmi gibi çeşitli yönleri ile tanıtacaktır.   

Japon savaş kültürünün ve hafızasının günümüzdeki 
yansımalarından olan ve kılıç yoluyla hayatın inşasını 
hedefleyen bir öğretiyi temel alan Kendo, antrenman 
ve karşılaşmalar ile bireyin fiziksel gelişimine; stratejik 
düşünme ve kriz yönetimi kabiliyetini geliştirme 
boyutuyla da zihinsel gelişime katkı sağlayan Japon 
savaş-strateji sanatı ve oyunudur. Günümüzde bambu 
kılıç ve zırhlar ile belirli kurallar dahilinde spor olarak 
icra edilen Kendô kendine ve rakibe saygı üzerine inşa 
edilmiş bir Japon savunma sanatıdır. İzmir’de İzmir 
Ronin Kendo Dôjô Türkiye Kendo Derneği’ne bağlı 
olarak etkin biçimde faaliyet göstermektedir. 

Katılımcılar: 
Başak ÇİFTÇİOĞLU (İzmir Ronin Kendô Dôjô)
Mecit Ege YILMAZ (İzmir Ronin Dôjô)
Tolga ÖZŞEN (Çanakkale Kendô Dôjô) 

Haruka SUEMORI, Japonya'nın Shizuoka ilinde doğdu. Halen 
Hokkaido Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Tarihi Bölümünde 
Osmanlı tarihi üzerine doktora tezi hazırlamaktadır. Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde konuk araştırmacı olarak 
bulunmaktadır. SUEMORI akademik çalışmalarını sürdürürken müziğe 
olan yakınlığı nedeniyle ilk kez İzmir'de duyduğu ve kulağına farklı 
gelen Türk Müziğine de merak sardı. Türk müziğinin Japon Müziğiyle 
ortak noktalarını keşfettikçe ilgisi daha da arttı ve bazı enstrümanları 
öğrenmeye başladı. Sunumunda Türk ve Japon müziklerini 
karşılaştırıp, kültürel alışverişimizi müzik üzerinden anlatacak.



●9 Mart (Pazartesi) İsmet İnönü Sanat Merkezi 

１９：３０
SHAMIPIA

Piyano ve Shamisen Konseri

Dünya Çocukları Haiku yarışması Sonuçları

Japon Hava Yolları (JAL) Vakfı tarafından 
iki yılda bir dünya genelinde düzenlenen 
ve JIKAD Derneğinin 13. 14. ve 15.sini de 
desteklediği “16. Dünya Çocukları Haiku
Yarışması” 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 
vesilesi ile SPOR teması 
ile gerçekleştirildi. Dereceye giren 
çalışmaların yayınlandığı Dünya Çocukları 
Antolojisi’nde ülkemiz çocuklarının 
eserleri de dördüncü kez yer alacak. Jüri 
başkanlığını Prof. Dr. Ali Volkan 
ERDEMİR’in yürüttüğü yarışmanın 
sonuçları 9 Mart 2020 günü açıklanacak.

Bugüne kadar 12 ülke, 21 şehirde konserler veren ve her defa kendisini fazlasıyla 
geliştiren “SHAMIPIA” grubu Türkiye’de ilk kez sahne alacak. Japon geleneksel çalgısı 
shamisen (Türk sazına benzeyen telli çalgı) ile batı enstrümanı piyanoyu kaynaştıran 
Shamipia, kendine özgü dünya görüşü ile gerçekleştireceği Japon tarzı entrümantal müzik 
konserinde izleyiciyi kendisine hayran bırakacak.

Mamoru Motooka
(Piyano)

Keisho Ohno
(Shamisen)


