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Anasayfa  HABER ARŞİVİ  “Benim çocuğum” f ilmine yoğun ilgi

“Benim çocuğum” filmine yoğun ilgi

Kullanıcı Değerlendirmesi:  / 0 

Zayıf En iyi DEĞERLENDIRME

1Like

Haber: Cengiz GÜNER

Balıkesir Sinema Amatörleri Derneği
(SAMDER) tarafından organize edilen Yeni Haber
Gazetesi ve Barlas Otogaz’ın sponsorluğunda
Yay/ada Cinemarine salonunda gösterilen aile ve
belgesel niteliğindeki “Benim Çocuğum” adlı fil
yoğun ilgi gördü.

“Benim Çocuğum” filmini çok sayıda izleyici
izledi. Filmi izleyenler arasında Yönetmen Can
Candan ve Yapımcı H. Metehan Özkan’da vardı.

“Benim Çocuğum” filmi, Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Trans (LGBT) bireyler olan Türkiyeli bir
grup anne ve babaya odaklanarak, bu cesur ve ilham
veren ebeveynlerin hikâyelerini, seyirciye taşıyan uzun
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FACEBOOK'TA PAYLAŞ

metraj bir belgesel.

Bu belgeselde, muhafazâkar, homofobik ve
transfobik bir toplumda bir yandan ebeveyn ve aile, bir
yandan da aktivist olmanın ne anlama geldiğini,
yeniden tanımlayan ebeveynlerin kendi deneyimlerini
en içten şekilde seyirciye aktarmalarına tanıklık edildi.

Çocuklarını olduğu gibi kabul etmenin zorlu
yolunu kat etmekle kalmayan bu ebeveynler, daha da
ileri giderek, deneyimlerini diğer LGBT aileleri ve toplumla paylaşıyorlar.

İzleyiciyi İstanbul'da beş eve götüren belgeselde, LGBT bireylerin aileleri kendi ebeveynlik deneyimlerini, çocuklarının büyüme ve kendilerine açılma dönemlerini, bu
süreçle baş ederken yaşadıklarını, kendi aileleriyle bu durumu nasıl paylaştıklarını ve ebeveyn olmanın neler gerektirdiğini yeniden öğrendikleri süreçleri anlatıyorlar.

2013 yapımı olan 82 dakikalık renkli, Türkçe filmin

Yönetmenliği Can Candan’a ait. Yapım: Surela Film.

Yapımcılar: Can Candan, Ayşe Çetinbaş, Gökçe ince

Ortak Yapımcı: H. Metehan Özkan. Görüntü Yönetmeni: Oğuz Yenen. Ses: Oğünç Hatipoğlu. Kurgu: Gökçe İnce. Yardımcı Yönetmen: Boysan Yakar. Danışman: H.
Metehan Özkan, Mehmet Tarhan.
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