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içerik çeşitliliği açısından Türkiye'nin en kapsanılı film festivallerinden biri olma özelliğini sürdüren Uluslaı·arası An

kara Film Festivali 21 l<asım-1 Aralık tarihleri arası sinemaseverleri Ankara'ya çağırıyor. Bu yıl14.'sü gerçekleşe

cek festivali n heyecan veri cı içeriği altı ana başlık altında topari anıyor: 'Ulusal Uzun Film', 'Kısa ve Canlandırma 

Film', 'Be!qesel', 'Popüler Türk Edebiyatın'dan Sinemaya' 'Dünya Sineması've \Gani Turanlr Özel Gösterimi,_ 

Festival 'Dünya Sinenıası' başlığı altında altı ülkenin sinemasını başkente taşıyor. Altı toplu gösterimin yapılacağı 

bölümde, sinemaseverler, Gürcistan, isveç, Japonya sinemasını yakından tanıma şansı bulacaklar. İtalyan Napolili 

yönetmenlerin toplu gösterimiyle zenginleşen bölüm, özellikle iki usta yönetmenin filmleriyle sinemaseverleri sabır· 

srzlandırıyor; ilki, birçok sinemaseverin izlemese bile bildiği klasikleşmiş bilimkurgu örneği Metropolis'in ve Alman 

D1şavurumculugunun akla ilk gelen yönetmenlerinden Frltz Lang, ikincisi ise, filmlerfnln, dü~sel olanla izieyenin bi· 

linçaltının toplandığı yerler olarak gören Fransız Yeni Dalgası'nın büyük ismi Alain Resnais. 

Birçok dalda ödül dağılacak olan festival in 21 Kasını açılış gecesinde vereceği iki önemli ödülünün sahipleri belli ol

du. 2002 Aziz N esin Emek ödülü bu yıl, uzun yıllar Türk Sinemasına emek veren, usta görüntü yönetmeni Gani Tu

ranlı'ya veriliyor. Bu bağlamda onuruna düzenlenen özel gösterim bölümünde Gani Turanlı'ya 2. Antalya Film Şen

liğinde En Başarılı Kameraman ödül u getiren ilk dönem çalışmalarından 1964 yapımı Aşk ve !<In (Turgut N. Demi

rağl, olgunluk dönemi çalışmalarından ise 1972 yılında Venedik film Festivaline kabul edilen Yılmaz Güney inızalı 

Ağ1t ve LUtfi Ömer Akad'ın 'Göç' üçlemesinin ikinci filmi Düğün sinemaseverlerle buluşacak. Açılış gecesinde verile

cek ikinci ödill olan 2002 Kitle iletişim Ödülil'nün, yayınıladığı sinema sanatı ve sanatçılarına dair eserlerle bu da

la dair nitelikli yazılı ürünlerı yaygınlaştıran Boyut Yayın Grubuna verileceğini belirtelim. 

'Popüler Türk Edebiyatından Sinemaya' başlığı altında, festival programına 19531970 yılları arası çekilmiş ilnlü 

edebiyat eserlerinden sinemaya uyarlanmış altı filmi dahil edilmiş: Hıçkmk (Atıf Yılmaz), Samanyolu <Orhan Ak

soy), Kezban-Yara/1 Kelebek IArşevir Alyanak), Sarnıaşık Gülleri (Nejat Saydam), Son Gece (Memduh Ün), Ankara 

Ekspresi (Muzaffer Arslan> 

Ulusal Belgesel Film Yarışması ile ulusal ve uluslararası belgesel filmlerden oluşan 'Belgesel' bölümünde festival 'Sa

vaş Sürüyor' başlıklı özel gösterimi sinemaseverlere sunuyor. Filistin'den l<udüs1e, Saraybosna'dan Çanakkale'ye sa

vaşın insanlarda bıraktığı izleri konu edinen kısa film gösterimine gazeteci Coşkun Aral'ın da katılacağı bir panel de 

eşlik edecek. Coşkun Aral'ın konuyla ilgili bir fotoğraf sergisinin de festival in bünyesine dahil olduğuhu ekleyelim. 

Yine bu bölümde dört yabancı kısa !ilmin özel gösterimi de gerçekleşecek. 

Festival programında 'Ulusal ve Uluslararası Kısa Film ve Canlandırma' yarı~ması ve gösterimieri dışında ·ulusla

rarası Kısa Film' özel gösterim programı İran sinemasından yedi kısa filmi beyazperdeye getirecek. 

Yanşma bolluğu yaşatan festival in bir diğer önemli yanıması olan 'Ulusal Uzun Film' e dahil olan yedı filmın de ls

mini verelim: Ayna i Hakan Şahin), Bana Şans Dile IÇağan ırmak), 9 IUnııt Onall, Martılar Açken fBülent Pelit), 

Sır Çocukları (Aydın Sayman Ümit Cin Güven), Şe/la/e !Semir Aslanyürek), Uzak i Nuri Bilge Ceylan). 

Uluslararası Arıkara Filnı Festivali'nin bu zengin içeriği hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler için: 

httırl/wwwfılmfestankara.o!:QJr BURCU BİLGİÇ 


