Montpellier - 40e Cinémed : le
film franco-turc "Sibel"
remporte les prix du PublicMidi Libre et de la Critique
JEREMY BERNEDE 29/10/2018 à 06:58

Comédienne très célèbre en Turquie, Damla Sönmez est sortie de sa zone de confort pour réaliser une
performance d'une intensité exceptionnelle, héroïque. DR

Publié le 27/10/2018 à 12:06 / S'abonner
Film franco-turc réalisé par Çagla Zencirci et Guillaume
Giovanetti, Sibel brosse le portrait d’une jeune femme muette
des montagnes qui communique grâce à un langage sifflé
ancestral et, à travers elle, témoigne d’une rébellion féministe. Il
a reçu samedi soir les prix du Public-Midi Libre et de la Critique
du 40e Cinémed, à Montpellier.
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