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7. avruP.a fil.mleri festivali 
GEZICI FESTIVA 
g ezıci Festival, bu sene 12 Ekim-7 Ka

sım 2001 tarihleri arasında Ankara, 

İzmir, Bursa ve Diyarbakır'ı dalaşı 

yor. 

Ankara Sinema Derneği tarafından, T.C. Kül 

tür Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Türkiye 

Temsilciliği ve Europe Cinemas'ın katkılarıyla 

gerçek l eştirilecek olan Festival, 12-18 

Ekim'de Ankara'ya, 19-25 Ekim'de Bur

sa'ya, 26 Ekim-ı Kasım'da İzmir'e ve 2-7 

Kasım arasında da Diyarbakır'a uğrayacak. 

Festivale Bursa'da Bursa Büyükşehir Beledi

yesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı; 

İzmir'de Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sa

nat; Diyarbakır'da ise Diyarbakır Valiliği ve 

Diyarbakır Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma 

Vakfı ev sahipliği yapıyor. 

Festival kapsamında bu yıl, 50. sanat yılını 

kutlayan Atıf Yılmaz için 'Yönetmen: Atıf Yıl

maz' adlı bir kitap hazırlanıyor. Atıf Yıl

maz'ın sanat hayatı boyunca birlikte çalıştığı 

oyuncu, senarist, yapınıcı ve yönetmenler ile 

yakın arkadaşlarının kaleme aldıkları yazılar

dan oluşan kitap, festivali n açılışında Atıf Yıl

maz'a armağan edilecek. Kitaba Atilla Oor

say, Halit Refiğ, Tunç Başaran, Agah Özgüç, 

Fehmi Yaşar, Ali Poyrazoğlu, Tarık Akan, Se

lim İleri, Burçak Evren, Başar Sabuncu, Gi

ovanni Scognamillo, Zeki Ökten, Deniz Tür

kali, Gani Turanlı, Yusuf Kurçenli, Fatih Öz

güven, Ömer Kavur, Orhan Oğuz, Yalçın Tura, 

Erman Şener, Nazan Özcan, Ahmet Soner ve 

Leyla Özalp yazılarıyla katkıda bulunuyor. 

Ankara ve Bursa'da festivale konuk olarak 

katılacak olan Atıf Yılmaz'ın Ad1 Vasfiye adlı 

filmi de festival programına alındı. 

BÖLÜMLER 
1994 yılından bu yana çektiği filmlerle birçok 

ulusal ve uluslararası festivalde ödül alan ve 

oluşturduğu sinema diliyle Türk sinemasında 

önemli bir yer edinen Zekı Demirkubuz ıçin 

festivalde bir toplu gösterim düzenleniyor. 

'Zeki Demirkubuz: Aşk, Acı ve Merhamet Öy

kü leri 1994-2001' başlığı altında C Blok, 

Masumiyet ve Üçüncü Sayfa'nın yanı sıra çe

kimlerı yeni tamamlanan Yazg1 ve itiraf film 

leri de sunulacak, yönetmen ve oyuncuların 

katılımıyla festivalin konuk olacağı kentlerde 

galalar düzenlenecek. 

'Avrupa'nın En İyileri' bölümünde sinemase· 

verlerın kayıtsız kalamayacağı on üç klasık 

film, 'Avrupa Avrupa' bölümünde geçtığımız 

yıl içinde Avrupa'daki çeşitli festivallerde 

ödüller almış on film, 'Avrupa Panoraması' 

bölümünde birçoğu uluslararası festivallerde 

ödül almış otuz yeni kısa filmden oluşan bır 

seçki sunulacak. 'Avrupa Panoraması'ndaki 

filmler bu yıl ilk kez verılecek izleyıci ödülü 

için yarışacak. izleyicilerın oyları ile seçilecek 

en iyi kısa film, 1000 dolar tutarında para 

ödülü alacak. Festival, başlangıcından bu ya

na kısa filme ayırdığı bölümlerle dikkat çeki

yor. Bu sene de birçok kısa film yanında Fran

sız yönetmen Agnes V arda'nın kısa filmleri ve 

dokuz filmden oluşan bir toplu gösterinıle us

ta Çek yönetmen Jan Svankmajer'in canlan

dırma filmleri dikkat çekiyor. 

Festival bu sene de konuklarını Bursa'da ağır

lıyor. Bu seneki önemli konuklar, daha önce 

istanbul Film Festivali'ne de konuk olan, fes

tival kapsamında Karanlik Arnıaniler filmi 

gösterilecek Macar yönetmen Bela Tarr ve in

giltere tilmindeki rolüyle Brüksel Film Festi

vali'nde 'En Iyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ka

zanmış Ivan Shvedoff. 

Gezici Festival, kaliteli programıyla uğradığı 

kentlerdeki sinemaseverlerin ilgisini bekliyor. 

Hem Anadolu'daki dört ilde gösterimierin ya

pı lmasıyla hem de Amerikan filmleri yerine 

Avrupa filmlerini odağına almasıyla Gezici 

'AVRUPA' NIN EN İYİLERİ' kapsamında 
yer alan bütün filmler: 

Yüz (lngmar Bergmanl 

ÖlümsüZ/Z <Costas Gavrasl 

Kes (K en Loach) 

Baba Ostvan Szabo) 

Suç Unsuru (Lars von Trier) 

Giiz Öyküsü (Eric Rohmer) 

Hal ve Gidiş Slf1r (Jean Vigo) 

Maça Ası (Mi los Formanı 

K1saltma (Jiri Menzell 

Bunu Hak Edecek Ne Yaptim <P Almodovarl 

m o 

Festival'in diğer festivaller ve sinemaseverler 

arasında özel bir yeri var. Umuyoruz ki, çizgi

sini değiştirmeden, yorulmadan, yedi yıldır şe

hir şehir dolaşan festival sinemaseverleri sa

lonlara çekecek. Festivali gerçekleştiren An

kara S ınema Derneği, hem Gezici Festival ı 

yıllardır çok başarılı bir şekilde organize edip 

seyirciyle buluşturmasıyla hem de kaliteli film 

seçimiyle övgüyü hak ediyor. 

Kasım sayımızda, festival le ilgili kapsamlı de

ğerlendirmemizi bu bölümde okuyabilirsiniz. 

İyi seyirlerı a 

'AVRUPA AVRUPA' 
Liam (Stephan Frearsl 

Karan/ik Armoniler (Bela Tarrl 

Ikinci Kattan Şarkiiar (Roy Anderssonl 

Otesanek (Jan Svanknıajerl 

Ya/mzlar (David Ondricekl 

İngiltere <Achim von Borries) 

'AVRUPA PANORAMASI' 
Bayan Bana Bak Bayan <Eric Ledunel 

Agnes Varda'nın kısa filmleri 

Jan Svankmajer'in kısa filmleri 

Klasik Filnılerle Avrupa 5-6 
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