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Kültür Bakanlığı ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa

kült~si Sinema Bi>lümü tarafından gerçekleştiri
len Uluslararası l:mir Film Festivali, 1 O günlük 
hir maratondan ~onra sona erdi. 7 yıl öncl', eği· 
tirnin bir parçası olarak film şenliği olarak ger
çekleştirilen; ancak her geçen yıl İzmirli sincma
se\·crlerle paylaşıldıkça büyüyen Uluslararası Iz. 
mir Film Festh·ali, hmir'in adını uluslararsı sa· 
nat platformunda duyuran önemli bir sanat et· 
kinliğine dönüştü. Ege'ye sanat bercketi gL·tir
mesi açı'ından adını bereket tanrıçası Arte· 
mi>'tcn alan ve l:mir Film Festivali'nin gelenek
sel lıdülü olan "Altın Artemis" ödüllerinin bu 
yılki sahipleri olan Prof. Dr. Jur. Alim Şerif 
Ünaran, Ö. Lütfi Akad, Fikret Hakan \C onur 
i:xlülünün sahibi olan Muhterem Nur'a ödülle
rinin Yerilmesi il~ açılan festival, anlamlı bir*" 
kilde geleceğin sinemacıları olan gençlere veri
len "Yarının Sinemacıları-Genç Artemis" ödül 
töreni ile son buldu. 

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Uluslararası 
!zmir Film Festivali , sinemanın 100. yılı nede
niyle geçmiş yıllara oranla, daha çok filmin ka
tılımıyla çok daha kapsamlı bir programa sahip
ti. lzmirli sincmaseverler, 10 gün süren gerçek 
bir sinema şöleni yaşarken aynı :amanda hilim· 
sel toplantılara katılma olanağı da bulı.lu. Özel
likle, "Türk Sineması-Geçmiş ve Gelecek", "Ka
meranın Ardındaki Kadın", "Sinema ve Y"'ak" 
konulu paneller, fesrivalin en çok ilgi gören bö
lümleri oldu. 

IFestıval 
"Karanlık 

Sular"da açıldı 

Düzenlcndikleri kentlerde sinema ortamı
nın canlandırılması, sinemaya gitme alışkanlığı· 
nın yaygınlaşması ve kitlelerin sinemayla yoğun 
bir biçimde ilişki kurmasında rol oynayan festi
valler, sincmaıa tartışmasız bir çok yararlar sağ· 
lamaktadır. Televizyonun başında kilitlenmiş si· 
ncma seyircisini uyandırmak, özellikle yaşanan 
kri:i düşünürsek, Türk filmlerinin <alon bul
malanna kaktıda bulunmak, hiç görme şansımız 
olmayan tllmlcrin fesriniler aracılığıyla gctiril
mL•si, bu tür ctkinliklerin hemen akla gelen ya· 
rarlarındanı.lır. Ö:dliklc Türk filmlerine önem 
veren l:mir Film Festivali, bu yıl da açılı~ını bir 
Türk filmi ilt·, Kutluğ Ataman'ın yurtiçi ve 
yurtdışında ödüller almı~ "Karanlık Sular" 
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adlı filmi ile yaptı. Türk filmlerine, yönetmenle
rin katılımını sağlayarak galalı gösterimler dü
zenlemeyi gelenek haline getiren fesrivalin bu 
bölümüne katılan filmler şunlar oldu: Handan 
lpekçi'nin "Babam Askerde", Faik Ahmet 
Akıncı'nın ••iş", Artun Yeres'in uBuluşma", 
Tunca Yönder'in "Bir Aşk Uğruna" adlı film
leri. 

Bir sinema okulu tarafından gerçekleştiri· 

len Uluslarara" !zmir Film Festivali, hu etkinli
ği öncelikk· t'ğitscl w kültürel kaygı güdcrck, ge· 
leccğin sinemacılannın yetişmesi açısmdan l'Wti· 
min bir uzantısı olarak görmekte 'e bu nedenle 
panel, söyle~i, konferans gibi etkinliklere de 
ağırlık vermektedir. Her yıl bir öncekine oranla, 
daha iyiyi w güzeli sunmak için amatör bir 
ckiple büyük bir iyi niyet ve (izy·eri ile gerçckleş· 
tirilen Uluslararası İzmir Film Festivali'nin bu
gün aldığı yol bir hayli önemli. 

1 Öz e I bölümler, 
paneller, 
konuklar 

Ö:el hölümlcrin yer aldığı bu yılki festival
de önemli bölümlerden biri olan "Ustalara Say
gı" bülümünde, lspanyol yönetmen Pedro Almo
dovar'ın 4 filmine yer verilirken, 2 filmiyle tanı
rılan Romcn sinemacı Ban Pita w <xlüllü oyun
cmu lrina Petrusctı da fe<tivalimizin konuğu ol
du. 

Ünlü yönetmen Luis Bunuel'in fe<tivalde 
gösterilen "Ar:unun O Belirsiz Nesnesi", "Bir 
Hizmetçi Kadının Günlüğü", "Özgürlük Hayale
ti", "Burjuvazinin Gizli Çekiciliği" filmleri bizlc· 
re unutulmaz bir sinema keyfi yaşattı. 

"Kameranın Ardındaki Kadın" bölümünde 
bu yıl, Macar yönetmen Marta Mezsaros'un 
"Rctus", ltalya'dan katılan Francesca Archibu
gi'nin "Kocaman Balkabağı", Handan İpek
çi'nin "Babam Askerde" ve festivale konuk ola
rak da katılan İsviçreli yönetmen Patrida 
Plattner'in "Kristal Kitap" adlı filmleri göste· 
rildi. Bölüm kap-amında, Patricia Plattner, Gül
sen T unccr, Be tay Soykan ve Iri na Petrus· 
cu'nun katıldığı ve "Sinemada Kadın"ın tartışıl· 
dığı bir de panel düzenlendi. 

Fesrivalin en çok ilgi gören bölümlerinden 
biri olan "Sinemada Yasak"da, Doğu Alman
ya'da 1960'lı yıllarda yasaklanmış sansOr kur
banı olan dört film "Karla", "Taşlann Izi", "Ben 
Bir Küçük Tavşanım" ve "Köşedeki Berlin", 

Türkiye'de ilk kez Uluslararası !zmir Film Festi
vali'nde gösterildi. Aynı bölümde, Michael Ha.. 
nisch'in "Sinema ve Yasak" konulu söyleşisi ve 
Behiç Ak'ın yaptığı "Sansür" belge.oeli yeraldı. 

IYarının 
sı nemacıları 

Tüm bu etkinlikterin içersinde en öneııı 
verdiğimiz bölüm olan "Yannın Sinemacılan-Sp 
nema Okullan"nda, geçtiğimiz yıl, en eski sine
ma okulu olan Mimar Sinan Üniversitesi Sine· 
ma-TV Enstitüsü'nün tanıtımı yapılmıştı. Bu yıl 
bkişehir Anadolu Üniversitesi Iletişim Bilimle
ri Fakültesi Sinema -TV Bülümü'nün tanıtımıy· 
la devam eden bu program, önümüzdeki yıldan 
itibaren "Ulu.,(ararası Sinema Okullan Film Ya· 
nşması"na dönüştüriilecek. 

Sinema okullanndan üçer filmin katıldılı 
"Genç Artemis Kısa Metrajlı Film Yarışma· 

sı"nda, filmierin yönetmenlerinin de konuk ol· 
ması, özellikle Türk sinemasının yarınını oluştu· 
racak genç sinemacılann bir araya gelerek fikir 
alış>erişinde bulunabilmeleri, aradaki kopuklu
ğun bir parça giderilebilmesi açısından önemU 
bir adımdı. 27-28-29 Nisan tarihlerinde izleyici
lere gösterilen yanşma filmleri arasında ödül 
alanlar, 29 Nisan akşamı sahiplerini buldu. 7. 
Uluslararası İzmir Film Festivali'nin tek yarış
masının jürisini oluşturan Engin Ayça, Artun 
Yeres, Hüseyin Kuzu, Handan lpekçi, Faik Ait. 
met Akıncı, birincilik ödülünü Marmara Ünio 
versitesi G.S.F. Sinama-TV Bölümü'nden İlkq 
Canikligil'in "Ağaç"ına, ikincilik ödülünü yine 
aynı okuldan Kaan Şensoy'un "Karanlık Sular 
Vadisi"ne, üçüncülük ödülünü ise Mimar Sinaıı 
Üniversitesi Sinema-TV Enstitüsü'nden Çal! 
daş Kaya'nın "Iki Göz Arası" adlı çalısırıasınlli 
değer gördüler. Jüri, Gazi Üniversitesi 
Fakültesi'nden Harun Eryılmaz ve 
Çakır'ın "Küçük Bir Dünya" adlı 
ci mansiyona, Anadolu Üniversitesi 
limleri Fakültesi Sinema-TV 
ri nin ortak çalışması "Marco'nun 
mi ikinci mansiyona ve 9 
G.S.F. Sinema-TV Bölümü 
Göktepe'nin "Gelen Sendin" adlı 
da jüri Özel Ödülü'ne d$ buldu. 

Ye böylece bir festival dahe bitti.. Bir 
raki festival için el ele, yjlrek verete 


