




































































































Yönetmen : David O. Russell 
Oyuncular : Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer Lawrence, Christian Bale, 
Jeremy Renner
Dolandırıcı Irving Rosenfeld (Christian Bale) ve İngiliz ortağı Sydney Prosser (Amy 
Adams) çılgın FBI ajanı Richie DiMaso (Bradley Cooper) tarafından yakalanınca 
onun için çalışmak zorunda kalırlar. DiMaso ve FBI departmanını yöneten beyinler 
başka dolandırıcıları yakalamak için birlikte Arap Şeyhi’nin yönettiği Atlantic City’de 
düzenlenecek yüksek profilli kumarbazların katılacağı zekice bir oyun kurarlar. New 
York’un tehlikeli bölgelerinde geçen inanılmaz komik ve akla sığmayan gerçek bir 
operasyonun hikayesi.Dolandırıcı Irving Rosenfeld performansıyla harikalar yaratan  
Christian Bale’i, aldığı kilolar sebebiyle filmin konuk oyuncusu Robert De Niro 
tanıyamamış bile. Hollywod’un parıldayan yıldızı Bradley Cooper zirvede kalıcı 
olduğunu bu filmde kanıtlıyor. Amy Adams oyunculuğunun yanı sıra büyüleyici 
güzelliği ve cüretkâr dönem kostümleriyle adeta ışıldıyor. Altın Küre Ödülleri’nde en 
iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Jenifer Lawrance başarılı performansı 
ile göz dolduruyor.Özetle, sadece oyunculuk resitali için bile izlenebilecek bir film.

Fragmanlarıyla bile izleyiciyi heyecanlandıran Star TV ekranlarında mart 
ayında yayınlanmaya başlayacak olan dizi bilindiği üzere Nermin 
Bezmen’in Kurt  Seyt ve Shura adlı romanından senaryolaştırılmış. Dizi, 
ilk baskısını Ocak 1992 yılında kitabı yeniden gündeme getirdi. Şu sıralar 
roman 45. baskıya doğru hızla ilerliyor. Kurt  Seyt ve Shura, büyük bir 
aşkın, harbin, ihtilalin, hasret ve hüzünlerin hikayesi ile okuyucuyu 
baştan sona kendine has bir tat, merak ve heyecanla sürükleyen, uzun 
süren sabırlı araştırmaların  gereklikle aktarıldığı, titiz olağanüstü bir 
roman. Tarihi bir gerçeğin öyküsü olan bu romanla, 1892’nin 
Yalta’sından St. Petersburg’un saltanat günlerine, Karpatlar 
cephesinden ihtilalin cehennemine ve nihayet, işgal altındaki İstanbul’a 
1920’lerin Pera’sına macera dolu bir yolculuk yapıyor romanın 
kahramanlarıyla beraber polkaların, troykaların sihirli âlemini, ihtilalin ve 
savaşın acımasızlığını, parçalanmış Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
günlerini yaşıyorsunuz.

Ayhan Sicimoğlu, Friends & Family adlı ilk albümünde arkadaşları ve ailesiyle bir 
araya gelip koleksiyon parçası bir CD ile karşımıza çıkmıştı. Bu sefer ekibine, 
yabancı müzisyenleri ve diğer tarzlardan yerli sanatçılarımızı da dahil edip "En 
Estambul"u bizlere sunuyor. İstanbul, yüzyıllardır dünyanın merak ettiği, yarıştığı, 
kıskandığı, aşık olduğu ve hatta hiç görmeden hakkında eserler bestelenen bir 
şehir. O'na ithaf edilen ve albüme adını da veren En Estambul, önce bir yabancının 
sonra da genç bir İstanbullu'nun gözü ve sesiyle anlatılıyor: "Bu güzelliklerin farkına 
varıp; korunması, yüceltilmesi ve kollanması ümidiyle… Borçluyuz sana İstanbul." 
Albümün diğer parçaları ise adeta bu büyülü şehrin aynası: Serdar Ortaç, sokak 
insanımızın isyan ve umudunu, Burcu Güneş mutluluğu, Sibel Tüzün buluşamayan 
sevgilileri seslendirirken, Ayşe Sicimoğlu klasik müzik dünyasında varoluşumuzu, 
Esin İris gençliği ve yaratıcılığı, Banu Kunt ise Ayhan Sicimoğlu'nun iç dünyasını 
yansıtıyor. Albümde yer alan Armando Miranda ve Rodrigo Rodriguez müziğin 
ortak bir dil olduğunu vurgularken, Hüsnü Şenlendirici, Mustafa Olgan, Balık Ayhan 
ve diğer müzisyen arkadaşlar enstrümanların çeşitliliğini ve ahengini temsil ediyor. 
Ayşe Çelem'in illüstrasyonları ile hayat verdiği bu albümü dinlerken, eğlenceli 
kartonetini çevirecek, sayfalarında şehrin tarihi dokusunu yaşayacaksınız.
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