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DFF
Her şey film. Frankfurt am Main’ın müze sahilindeki olağanüstü güzel tarihi bina
ların birisinde yer alan DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum’un sloganı.
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum‘un kalıcı sergisinin konusu sine
matik bakış ve anlatım: Birinci kat’ta ziyaretçilerimize görsel cihazların tarihsel
gelişimi anlatılmaktadır. Serginin ikinci katı film’in etkilerine ayrılmıştır.
Yılda üç özel sergiyle değişik film türleri, yaratıcıları, zanaat dalları gibi çeşitli
konular ele alınmaktadır. Günlük değişen programımızla ziyaretçilerimize
kurum içi sinemamızda yeni ve klasik filmlerden oluşan geniş – ve çoğunlukla
orijinal ses’te – bir program sunmaktayız.
DFF’i keşfedip sinema hakkında sevdiğiniz her şeyi ve daha fazlasını deneyimleyin.
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Kalıcı serginin ilk bölümü, “Sinematik Bakış”
başlığı altında 18. ve 19. yüzyıllarda görsel
araçların çeşitliliği ve gelişimi hakkında fikir
veriyor ve 1895’te filmin icadıyla kapanıyor.
Bu bölümde film ve sinemanın tarihi anla
tılıyor: Hangi cihazlar projektör ve kame
ranın icadına öncülük etti? Gündelik hayata
etkileri neydi? Ayrıca sinematik algının
işlevi ve film ile sinemanın öncü hareketleri
anlatılıyor. İlk kat’ta seyir merakı, hareket,
kayıt, projeksiyon, hareketli görüntü ile
sinema temaları işleniyor ve çeşitli sergi
parçaları, interaktif istasyonlar ve projek
siyonlar aracılıyla görselleştiriliyor.
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2. Kat
Oyunculuk, ses, imge ve montaj, film
yaratıcılıarının sinematik anlatımı şekillen
dirmek için kullandıkları dört ana tasarım
aracı. Bu araçlar ile kurgu’nun zamanı ve
mekanı’nı belirler, film karakterlerine kişilik
verir, heyecan ve atmosfer yaratır, ritmi
şekillendirir ve duygularımıza hitap ederler.
Film etkisini nasıl yaratır? Bu sorunun ce
vabı sergi’nin ikinci bölümünün konusu. Bu
bölümün odak noktası sinematik tasarım
araçlarının çeşitliliği ve onlarla elde edile
bilecek farklı etkiler. Sinematik anlatımın
imkânları çeşitli sergi parçaları, geniş
formatlı film projeksiyonları ve interaktif
istasyonlarla gösterilmektedir.
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Ziyaret Saatleri
Salı–Perşembe, Cumartesi,
Pazar 10–18
Cuma 10–20
Bilgi & bilet rezervasyonu
069 – 961 220 220
www.dff.film
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Bireysel ziyaretçiler ve
gruplar için rehberli turlar,
film analizi ve atölyeler
Bilgi, ücretler ve rezervasyon
için: 069 – 961 220 223
museumspaedagogik@dff.film
www.dff.film

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Schaumainkai 41 | 60596 Frankfurt a.M.

Ulaşım
U1, U2, U3, U8: Schweizer Platz
U4, U5: Willy-Brandt-Platz
Tramvay 15/16: Schweizer-/
Gartenstraße
Otobüs 46: Untermainbrücke,
Frankfurt a.M.

#DFFfilm

