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Fransiz ydnetmen Jean-Luc Godard'in Meryem Ana'yi modern bir kadm olarak yansitan "Selam, Marie" ("Je
Vous Salue, Marie") adii filmi italya'nin ba^kenti Roma'da gecikerek gdstenldi ve sinema dniinde gdsterilere
neden oldu. Sinemanin dniinde gdsteri yapanlar, "Mane, seni sansurden kurtarmaya geldik" yazili pankartiar
tafidilar. Ayni anda Katolik Kilisesi'ne bagli rahibeler ve rahipier de sinemanm onijnde Godard'in filmini pro-
testo ettiler. Grup arasinda kufurlefmeler olduysa da polis araya girerek kavga qikmasini dnledi.
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50. YILINDA
19-29 Nisan tarihleri arasinda diizenlenecek 29. Ankara Vhislavavast

Film Festivalij Paris'teki ogrenci olaylan ve genel grevle baslaytp A BD'den
Cin^e, Latin Amerikadan Hindistan'a kadar tiim dtinyaya yayilan, hayatm

her alanina sirayet eden '68'i 50. yilmda bes filmlik bir seckiylc aniyor.
Birbirinden farkli estetige sahip, farkh tiirlerdeki bu filmier, tarihin en onemli

hareketlerindenbiri olan ̂^81 farkli acilardan ele aliyor ve tartisiyor.
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. Ankara Uluslararasi Film

Festivali'nin '68

hareketinin 50. yili
vesilesiyle hazirladigi

se^kidek^^^lk film, Yeni Dalga akiminm
ve politik sinemanin en dnemli isimlerinden
Jean-Luc Godard'in '68'den bir yil once

^ektigi "Qinli Kiz" (La Chinoise). Godard
her ne kadar filmini 'olacaklarm habercisi'
olarak yorumlamaktan ho§lanmasa da
filminin donemin politik ve kiiltiirel
geli§melerinin ilerisinde oldugu acjik bir
§ekilde goriiluyor. Godard'in en 90k
tarti§ilan filmlerinden biri olan "^inli Kiz ,
"01u§um a§amasinda bir film" ibaresiyle
ba§liyor. Veronique, Guillaume, Yvonne,
Serge ve Henri'den olu§an be§
ki§ilik ogrenci grubuna
odaklanan film, devrimle ilgili
birbirinden farkli g6ru§lere
sahip bu be§ arkada§in
tartifmalari iizerine kurulu.
Grubun lideri keskin ve §iddet
yanlisi fikirleriyle sivrilen
Veronique olurken, digerleri de
farkli g6ru§leri temsil ediyor.
Vizyona girmesinin hemen
ardindan Maocularve Fransiz

Komiinist Partisi tarafindan

|iddetli tcpki gbren film, uzun
yillar boyunca tarti§ilmaya
devam etti. Tarihin en onemli
6zgurle§nie harekecini
ongorebilen Godard'a farkli
^evrelerden sert ele§tiriler
gelse de "(^inli Kiz" sinema
tarihinde hak ettigi degeri kisa

siirede buldu. Filmde

Marksizm, Mao, (|)in Kiiltur
Devrimi, fiddet, teror gibi
meseleler iizerine yapilan
tarti§inalara, kameraya kar§i

yapilan konu§malara filmin estetiginin
pargasi olarak ara bafliklar, duvaryazilari,
afi§ler ve tiyatro metinleri de dahil oluyor.
Godard'in kurdugu metaforlar, simgeler,
Kirmizi Kitaplar bafta olmak iizere
yerle§tirdigi objeler, kullandigi renkler
filmin politik baki§inin par^asi. Ve baftaki
"Olu§um a§amasinda bir film" ibaresi de
Godard'in Brecht iizerinden kurdugu politik
dilin ve ki^kirtici estetigin habercisi. "ginli
Kiz", bugiin hala politik sinemanin en etkili
orneklerinden biri.

Kult oyuncu Dennis Hoppcr'myonettigi
"Easy Rider" ise Yeni Hollywood'un simge
filmlerinden. Hopper'in ilkyonetmenligi
olan 1969 yapimi bu ozel film, sattiklari
uyu§turucuyla yiiklu miktarda para kazanip
motosikletleriyle yolculuga ̂ ikan iki gen?
adam iizerinden bir kufagi ve bir donemi
anlatiyor. Amerikan sinemasini degi§tiren
filmlerin ba§inda gelen "Easy Rider", du§uk
biitijesine ragmen gi§ede biiyiik ba§ari
yakalayarak dunya ̂apinda yakla§ik 60
milyon dolar hasilat elde etti. Ahfilageldik
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'Olu§um a^amasmda bir film'
ibaresiyle ba^lar "QinliKiz". A

FESTIVALDEN

IPUgLARI
Diinya Kitle iletifimi Araftirma Vakfi tara
findan duzenlenen, 19-29 Nisan 2018 tarih
leri arasinda 29. kez gerijekle^tirilecek
olan Ankara Uluslararasi Film Festivali,
ulusal uzun, kisa, belgesel ve dunya slne-
masi boliimlerlnde onlarca filmi ba^kentli
sinemaseverlerle bulu§turacak. Festlvalde
bu yil Aziz Nesin Emek Odiilu Menderes
Samancilar'a, Sanat gman Odiilu Ruftii
Asyali'ya, Kitle iletl|im Oduiu 'sinecine
Sinema Ara|tirmalan Dergisi'ne 19
Nisan'da MEB §ura salonundager(jekle§ti-
rllecek acjilif torenlnde takdim ediiecek.

Yonetmen Ban| Pirhasan'in ba§kanli-
ginda, Songiil Oden, Guven Kira^, §ebnem
ifigiizei ve Meryem Yavuz'dan olufan ulu
sal yan§ma jiirisi, on filmi degerlendlrecek.
En iyl filme 50 bin TL para odulu verllecek
bu boliimde yer alan filmier foyle: "Bekql"
(Durmu§ Akbulut), "Guvercin" (Banu
Sivaci), "Halef" (Murat Diizgunoglu),
"Kelebekler" (Tolga Karacjelik), "Put
§eylere" (Onur Unlu), "Renksiz Riiya"
(Mehmec All Konar). "Sofra Sirlari" (Omit
Una!),'Tuzdan Kaide" (Burak gevik),'Yol
Kenan" (Tayfun PIrsellmoglu), "Zor Bir
Karar" (Ender Ozkahraman).

Kisa ve belgesele dzel bir onem veren
Ankara Film Festivall'nde bu yil da hem
yarifma hem de yan^ma di§i bdlumlerde
bir^ok film gosterllecek. Kerime Senyucel,
Buket Uzuner, Ahmet Mumtaz Taylan,
Mirgun Cabas ve HayrI (;ola§an'dan olu|an
Ulusal Belgesel Film Yari§masi jurlsi ise n
film arasindan se^im yapacak. BIrinci se^i-
len filmin yonetmenlne 20 bin TL, Iklnci
sei^llen filmin yonetmenlne 10 bin TL,
u^uncu seijilen filmin yonetmenlne 5 bin
TL verllecek. Prof. Dr. S. Ruken Ozturk,
Ramin Matin, Devin Ozgur ginar, Ozgur
Emre Yildtnm ve Emrah Ablak'in yer aldigi
kisa film se^icl kurulu ise 14 filmi deger
lendlrecek.

Festivalin "Bir Yonetmen" boliimu bu
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2 milyar dolara varan bir servece sahip 15 adamr ve eski film yapimcisi Howard Hughes,
bnceki gun tedavi i^in hastaneye giderken yolda 6lmu|tur. 70 ya§tnda clan Hughes,
|ubat ba§Iarindan beri ya^amakta oldu|u Acapulco'dan Houston'a getirilmekceydi.
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bir hikayesi olmamasina, Hollywood'a ait
hi^bir oge banndirmamasma ve son derece
sert bir finale sahip olmasina ragmen geni§
kitlelere ula§an "Easy Rider", Hollywood'un
kahplarini yikarak 70'lerin sonuna kadar
etkisini siirduren Yeni Hollywood'un
mihenk taglarmdan biri oldu. Amerika'ya
ozgii sembollerle dolu olan ve 6o'Iarda
yiikselen kar^ikiilturun ta§idigi umudu ve
umutsuzlugu ayni anda barindiran filmin
iki ana karakteri Billy ve Wyatt, Amerikan
ruyasinin pe§inde surdurdiikleri
yolculuklarini aslinda o ruyanin hi^
olmadigmi anladiklan birfinalle
sonlandiriyor. Billy ve Wyatt'i girdikleri
hapisten .^ikaran avukat George Hanson da
hikayenin bir diger onemli karakteri. Zengin
babasinin giiciinu ve toplumsal duzeni
reddeden George'un agzmdan ̂ikan her

cumle bir anlamda filmin meramini
dile getiriyor. George'un hikayedeki
i§levi hayati oldugu gibi hazin sonu
da filmin ruh halinde ve

karamsarliginda belirleyici oluyor.
Se(jkideki bir diger film Michael

Wadleigh imzah 1970 yapimi belgesel
"Woodstock". 'En iyi belgesel'
Oscar'ini kazanan U9 saati a§an
efsanevi film, 1969 yilinda "3 Days of
Peace 8c Music" sloganiyla ilk kez
duzenlenen ve yiiz bin ki§inin katihmi
beklenirken 450 bin ki§inin katildigi
Woodstock Miizik Festivali'ni belgeliyor.
Michael Lang ve Joel Rosenman tarafmdan
organize edilen Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Santana, Joan Baez, The Who, Joe Cocker,
The Band, Jefferson Airplane gibi rock, folk
ve funk miizigin efsanelerini bir araya

Nezaman televizyonda
gordulerozaman
biiyuklugunu anladilar.
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getiren festivalin/organizasyonun ne
buyuk, kalabaligin ne denli etkileyi*^' ̂
oldugunu bir yandan goruntuler Uzerind^^
takip ederken bir yandan da tanikUklari
dinliyoruz; "Nc zaman televizyonda
gordiiler o zaman buyuklugiinii anladilaf»»^
"§imdiden kutsal, yeni bir (,^ag ba^latilnii^
gibi", "Nehir gibi, siirekli insan al<i§i var''^
"Buranin fotografini Hindistan'da gdster^
kimse Amerika olduguna inanntaz - ̂
Yonetmcn Michael Wadleigh sadece bir
festival ya da miizik §61eni olarak kalma^-^^^,^
'68'in ruhunu, orada toplanan yarini mil^'^
insamn bari§ mesajmi ve isyan atesjini

ta§iyan Woodstock'in bir bakima tarihteki
yerini ar§ivliyor. Vietnam Sava§i'na kar§i
sesini yiikseltip, "Ba§ka bir diinya miimkun"
diyerek bir araya gclen bir ku§agin
bulu§tugu Woodstock, bugiin hala tarihin
en onemli hareketlerinden birinin par(;asi

olarak etkisini surdiirilyor. Muzik
belgeselleri i^erisinde 90k ozel bir yeri olan
bu belgesel de sahne kayitlari, 9okIu
^ekimleri, doneme i§ik tutan rdportajlanyla
defalarca taklit edilen bir film olarak adeta
parliyor.

isvi9reli yonctmen Alain Tanner'in
ydnettigi 1976 yapimi "2000 Yilinda 25
Ya§mda Olacak Jonas"in (Jonas Qui Aura 25
Ans En L'An 2000) senaryosu ge9tigimiz yil
hayatini kaybeden yazar, sanat ele§tirmeni,
senarist John Berger'a ait. Tanner ile
Bergcr'in birlikteliginin en muhim
par9alarindan olan "2000 Yilinda 25
Ya§inda Olacak Jonas", 19 190 ge9en
dykiilerle bir umut ve umutsuzluk hikayesi
anlatiyor. ideallerinden vazge9en bir grup
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insamn her §eye ragmen umudunu canli
tutmaya 9abalamasinin ve diizene kar§i
bireysel direni§in manasini, kurtarilmayi
bekleyen hayatlari, yenik du§menin ve
gelecek hayalinden vazge9menin bedelini
sorguluyor. Giindelik sohbetler, karma§ik
ili§kiler, anlatici scs ve anlatiyi bolen
goriintiilerle ilerleyen ve 'politik film'
tanimimn hakkini veren, seyirciyi de
tarti§tigi meselelere ortak etmeyi ba§aran
"2000 Yilmda 25 Ya§inda Olacak Jonas", '68
ku§agmi -hala- en iyi anlatan filmlerden
biri.

Se9kideki son film ise Louis Malle
imzali "Mayis'ta Milou" (Milou En Mai;
1990). Ta§radaki yafli kadinin oliimu
uzerine toplanan burjuva aileye odaklanan
filmin fonunda 68 Mayis'i yer ahyor. Malle,
aile iiyelerinin yam sira di§aridan gelen
misafirlerle birlikte kalabalikla§an
karakterlerin arasindaki ili§kileri masaya
yatirdigi filminde '68'in etkilerini ku9uk bir
topluluk iizerinden ustalikla i§liyor. §ehirde

'68 olaylan alevlenip biiyiirken
kirsaldaki burjuvazi ya§am
yonetmenin toplumsal ve
smifsal ele§tirisinin zeminini
olu§turuyor. Film boyunca
gdmlilmeyi bekleyen cenaze,
yozla§mi§ aile iiyeleri,
karakterler arasindaki

gerilimler, gizli ili§kiler,
miras kavgalari, yemek
masalan ve kir

pikniklerindeki
muhabbetler Louis Malle'in

kendine has mizahinm

ogeleri olarak hikayede
yerini buluyor. "Mayis'ta

- Milou", izlemesi kcyifli ama
'  hazmetmesi bir o kadar zor

•  bir film. APM

yil Japon sinemasintn
onemli isimlerinden

Kenji Mizoguchi'ye aynl-
di. Ba|ta Akira Kurosawa
olmak uzere kendisin-

den sonraki kufaklarda
derin etkiler birakan

yonetmenin
"Lanetlenmif A§iklar"
(Chikamatsu Monogatari), Venedik Film
Festivali odullu "Muhafiz Sansho" (Sansho
Dayu), "Utan9 Sokagi" (Akasen Chitai) ve
"Bit Gey§a" (Gion Bayashi) filmleri sine-
maseverierie bulufacak.

"Anisina" bolumunde ise zombi fiim-

lerinin babasi George A. Romero anisina
'Ya^ayan Oluierin Gecesi" (Night Of The
Living Dead), usta oyuncu Jeanne Moreau
anisina Fran90is Truffaut'nun yonettigi
"Unutulmayan Sevgili" (Jules Et Jim),
Turkiye sinemasinin duayen oyuncusu
Munir Ozkul anisina Reha Erdem'in yonet

tigi ve Miinir Ozkul'un oynadigi son sine-
ma fiimi olma ozelligini de ta^iyan "A Ay"
ve Ingmar Bergman'in dogumunun 100.
yili anisina "Yedinci Muhur" (Det Sjunde
Insegiet) filmlerinin gdsterimleri yapiia-
cak. Ankara Film Festivali, bu yil
Avustralya sinemasina da ozel bir boliim
ayiriyor. "Aktarmasiz Avustralya" ba^likli
bolumde Warwick Thornton'in "Guzel
Uike" (Sweet Country), usta yonetmen
Peter Weir'm "Hanging Rock'ta Piknik"
(Picnic At Hanging Rock), Priscilla
Cameron'in AACTA adayi filmi "Kelebek
Aga9" (The Butterfly Tree) ve Trevor
Graham'in "Mosyd Mayonez" (Monsieur
Mayonnaise) filmleri Ankarali sinemase-
verleri bekliyor olacak.

Sinemaseverlerin merakia bekledigi
"Dunya Festivallerinden" bolumtinun dik-
kat 9ekici yapimlari ise foyle: Rainer
Sarnet'in Tribeca Film Festivali'nde juriyi
etkileyen filmi "Kasim" (November), Jan
Svankmajer'in son filmi olacagini a9ikladi-
gi "Bocek" (Hmyz), Bojan Vuletic'in bol
odullu "Bayan J i9in Agit" (Rekvijem Za
Gospodju J) adii filmi, Ana Urushadze'nin
Locarno Uluslararasi Film Festivali'nde iki
odul birden kazanan filmi "Korkun9 Anne"
(Scary Mother), Mohammad Rasoulof'un
filmi "Diirust Bir Adam" (Lerd), Matan
Yair'in buyiik begeni toplayan son yapimi
"iskele" (Scaffolding).
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