
8. Uluslararası Ankara 
Filn1 Festivali 

B u yıl st•kizincısi 1 ';-2·ı ı\ lan 
l<)l)(ı ıcırilılerinde düzenlene
cek olan Ankara llluslararcısı 

Filııı h·sıivali. yine çesitli zorlukLır \'e 
sorunlcırl.ı h;ızırLınıyor. Bu zorlukla
rın kimileri her zaman rastLınan tür
d(:'n olduğu gibi diğerleri de festi\·alin 
içinde hu \·ıl h:ısgösteren ayrılmadan 

k.ı\ n:ıkl.ınıyor. Tüm hu sorunl::ıra 

brsın bu yılki Ank.ıra UlusLırar:.ısı 

Film Fesıh .ıli , TC. Kültür Bakanlı

ğı ' nın , ÇankJy:ı Belediyesi'nin Bayın
dır Holdıng . Ziraat Bankası, Türkiye 
ls Han kı-ı. Vakıf Bank, Halk Banka.'it, 
Dün) a Ticart't ı\ !erkezi, Cine 'i, Tos
lıilxı 'e TRT gibi kurulu~ların k.ıtkıla
rıyla Ankaralı sinem:ısen:>rlerin kar~ı

'>IIU ~·ıknı.ıya hazırlanıyor. 

Yınt• hu yıl Ankara Uluslararası 

Film Fe,ti\alı Yürütme Kurulu dört 
özel ödül ,·eriyor. Bu ödüller, içintle 
bulunduğumuz günlerde belirlendi. 
D.ılı.ı önce, sinemap uzun yıllar 

emek Yermi) sanatc·ılara ,.e çalı~anla-

Peter & K .\fJ -,um Tamk ·, . . ltacan·~-ıau 

rın:ı ''Emek Ödülü" ya cia "Onur Ödü
lü ' adıyla ,·erilen <>dül, "Aziz Nesin 
adına \erikcek. 8. Ankara Uluslarara
sı Film Fe.sti\alı Yürütme Kurulu bu 
ödülü önümüzdeki festh·al nedeniyle 
sinema yazarı ve ara~tırmacısı olarak 
sinemaımza n : hatta dünya sineması
na ilnenılı kitaplar, ara~tırmalar, bel
geler, ce\ irih:r Ye yorumlar armağan 
eunıs olan :-.iijat Özön ,.e Giovanni 
"cognomilla'ya ,·ermeyi kararlaşrırclı 

H. Ankar.ı ı ' luslararası Film Festi
' alı Yürütme Kurulu ayrıca Kitle lle li
sim <)dülü de olu~turarak , bu ödül
lerdl'n bırini Tin 2'ye, diğerini Anka
ta 'tb cık.ın 2';. Kare sinema dergisine 
\'erdi . 

Feqi\ .ıl t.ırilıinde ilk kez, bır son 
r.ıkı , ) ani 1 ı 23 :\lart 1997 tarihlerin
de gt-r eklestırikcek dokuzuncu fes-
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ti\·alin afi.si için bir yarı~nıa düzenle
yerek ı~e ba~ladı. ı\Jürside t~·meli, 

Prof. Dr. Hüseyin Bilgin, Hasan Sal
tık, Murat Dorkip Ye Yard. Do~·. lbra
hiın Demirel'den olu~an .'>et'ici kurul 
yarı~maya katılan 58 afb arasından, 
birinci olarak Mimar Sinan (Inin~rsi
ıesi Grafik Bölümü '+ .. sınıf öğrenusi 

Fe,-zi Yazıcı'nm afi~ıni seçti. 

Canlandırma fılmleri 

Ankara l'luslararası film Festiva
li'nin sekizincisinde dördüncü kez 
düzenlenen tek uluslarara~ı yarı~ımı 

ise· Canlandırma Filmleri dalında. Bu 
yarı~manın i>düllerini Çanka\·a Bele
diyesi kar~ılıyor. 19 ülkeden ';ı filınin 
katıldığı yarı~manın se1;iu kurulu, 
.J:ıyne Pilling (İngiltere, canlandırnu 

yönetmeni), Jozsef \'eress (.\l:llari.s
tan, \!acar Film Enstitüsü İkinci Ba~
k.ını) , Götz Gruner (Almanya, can
Lındırma yönetmeni), Edgar Dutka 
( Çekoslavakya, canlanciırma yönet
meni), Gim·anni Scognomillo\Lın 

(Türkiye, sinema yaz:ın-ele~tirmen) 

olu~uyor. 

Ulusal uzun metraj 
Festİ\ alin ) arısmalı dört bölümün

den hiri olan Ulusal l lzun .\letr;qlı 

Film Yarışması'nın değerlendırmesin 
de bu yıl değışiklikler >apıldı Fesıi
\'alde bu yıl, En !yı Yönetmen Ödü
lifnün En Iyi Yönetmen \'e Yapımu 
olarak ikı ay rı kurum ya da ki~iye ve
rilmesi, öte yandan En !yi Senaryo 
Ödülü'nün bundan böyle "Onat Kut
lar Senaryo Ödülü" olarak adiandıni 
masına karar verildi. Tarık Dursun 
Kakınç (Yazar-senarist) , ı\luzaffer 

Hiçdurmaz (Türkiye Sinema Emek~·i

leri Genel Sekreteri). Ziya Özt;ın C\'ö
netnıen), Rckin Teksoy ('iinema ya 
zarı-clc~tirmen) ,.e Gülsen Tun
cer'den (Tiyatro ve sinema oyuncu 
su) olusan seçıciler kurulunca cleğer
lendirilecek ol;ın Ulusal Uzun Metraj
lı Film Yarı~ınası nda, en iyi tllme ve 
Se~·iciler Kurulu Özel Ödülü'ne değer 
bulunan filmierin para ödülü Çanka
ya Helediyesi tarafından karsılanacak 

l 'lu sal Uzun Metraj! ı film Yarışma

sı 'na kaıılac;ık filmler ,·e yö netmenler 

söyle: "Sekızinci Saat" (Cemal (.Jüzü
tok l, ··özlem ... Düne .. Bugüne .. Ya
rına ... " (Tüby Fratalay), Dü~. Ger
(Ck.. Bir de Sinema" (Tüla\· Erat.ı

lay), "8\lcek" <Ümit Fk'i J. "H ır Kadı 
nın Anatomisı' (Yavuz Özkan>, ·so
kaktaki Adam" (Biket llhanJ. ·so,Quk 
Geceler ' (K.ıdir Sözenl. "HO. Adım" 

(Tomris Gıritlıoğlu>, ·Kan:ıv.ın Y;ır;ı 

Bosna" C'r'ücel Cakm:ıklı) , Istanbul 
Kanatlarımın Altında " (,\fusıala Altı

oklar) ' Gerılla " rosnıan '>mavı. 

Ulusal kısa fılm 
"1 lusal Kısa Film Yarı~ması" ha~lı

ğı altında gerçekle~tirilen dramatık, 

deneysel ,.e canlandırm:.ı olmak üze
re ü~· dalcia ppılan yarı~mada ise her 
dalın birinchine 150 milyon TL. iıdul 
dağıtılacak Toplam ödül parası olan 
<J';O milyon TL.' yı Çankaya Belediyesi 
\eriyor. Bu dal da toplam <JH tane !ilm 
'ar Hi mın-3'i mm dalında yeteri ı ka
tılım olmadığı için yarı~ma iptal edil
di Bu bölümlin bırinebine verilecek 
olan odül parası katılan ü~ film ara
sında payiaşılacak Tüm dallardaki ön 
elemeden geçmeyen filmler gösterını 
bölümüne alınacak. Kı.sa Film Se~·ici
ler Kurulu t'>e u ısimlerden olu>uyor 
Ferruh Doğan (Karıkatürıst) , Davut 
Gültekin <Dısi)leri Bakanlığı) . Mutlu 
Parkan (Dokuz Eylül i''ni,·ersitesi 
Sahne ve Görsel Sanatlar Fakültesi 
Öğretım C yesi), Ye~ım Ustaoğlu ( Yö
netmen), Alin Ta~çı)an (Sinema Ele~
tirmeniJ. 

Ulusal belgesel 
Feo;li\ ali n L' lusal Belgesel Film 

Yarı~ınası "na ise bu yıl -ge1:en } ıllar:ı 
kıyasla daha çok- 25 film katıldı l lu-



s;ıl lldgL·sd Film Y:ırısnıa,ındcı dere
ceve girecek ol:ınbra verilecek obn 
1 'i0-1 00 ve -:; milyon TL lık p:.ıra 

i'ıdüllcnni de· Cınkaya Beledıyesı kar
.;ılıyor. Y.ınsmada 12 tane belgesel 
y.ırısıyor Belgesel Film Se\ililcr Ku
rulu. Aziz Al he k ı htanlıul C ni\ ersıle
si Sinema .\lcrkezi .\ld-Belgesel Ytı

netıııenil. Siilu Arın IYi'ıncınıenJ, 

Prof Dr .. 'al i C üç han (Anadolu C'ni
\ersıtesi llt·tisim Fakültesi Öğretim 
1\·esil, Kaya ()zakgün <Gazi ('niver
silt''il llethiın bkültesi Öj:trctim 1\t'
sı ı. senıra S:ındt-r ı Yi'ınetnıen ). 

Dünyadan örnekler 
Feo;ti\ :ıli n yarısnıa dı~ı gCısıeriınleri 

.ır.ısımLı hulun:.ın "Dünya Kı~a Fil
minden Örnekler" bölümünde bu yıl 

}aklasık tüm Avrupa ülkelerinden 
~ok .sayıda kısa film, belgesel ve can
lamlırıııa filını katılacak. Bu bölüm
deki filınkrin "ıyı-.ı cb H<rı ge<;iyor 

Festi\'~ lin zengin hölüınlerindt:n 

lıiıı de "Dünya Sinemasınd:.ın Örnek
ler" adını taşıyor. ~e \·ar ki. bu yıl hu 
biilümün :ıdını "Asya-Awupa Bulus
ması'' diye değhtirıne gereği du,·ul
du. Çünkü yeni Asya ülkelerinden 
yakbsık LO film ve Avrupa ülkelerin
den de yakla~ık .30 filmle Asya \'t: Av
rupa ülkelerinin filmleri ve filmcileri 
biı~ıraya gelerek hem gösteriler dü
:tenleyecekler \·e hem de Amerikan 
sineması karsısında kendi sinemasını 
tartı~acaklar Bu hölüınün ",\!acar Pa
noraması' adlı bölümünde gösterile
cek filmler ve yi'>netnıenleri: "Profe
sör 1 Iannihal' <Zoltan Fahri l, "K:ı

nunsuzlar· (l\liklos .JancsoJ. "Kızıl ttı
hi'' (\liklos .Jancsol, "Ask' (Karoly 
ı\lakkl .. "B:ıba" (ls('.·an Szabol, "On
bin Güne.')· (ferenc Kosa)~, 'Tanık 

Yeniden" (Peter Bacsnl, 'Tanık'' <Pc
ter 13acsol, "Boğmaca" (Peter Gar

dosl. 

Türk dünyası sinema günü 
.\nkara l'lusl:ırarası film Festi\·ali 

16 ı\ !art 1 l)6(ı tarihini "Türk Dünyası 

Sinema Günü" olarak AH.ısya tilmle
rine ayırdı. i3u filmler ve yönetmenler 
.~öyle:, "Yıldızı mı Bana Ver Asınan · 
(Özbekistan-Yön: ferit [kvletsin), 
"Sampiyon" (Türkmenistan-Mulıanı

med Soyunhannv), ·Tahmine" (A;.er
lıeycaıı-- Rası m Ocage,·), "UnıutLı" 

( Kırgızistan-:\lurat Sorulu ı, "Ölüm 
Meleği" ( Ka..-:akistan-D . .\l:ınabııyevl, 
'·K:ır Leopannın Soyu" (Kırgızistan-

Tültıınıı~ ı >kq-n ı. Kurt 'ıult.ını 

1 Kırgızıstan-Tölomos Okeye\ J 

Festi\alde \er <ıLın A\ nı pa filmleı 
H' yönetmenlerı ise sü>le ·1-rnlı,r:ıın 

Sezon" (fransa--Yon -\ndre Telhineı 
\'atan evcrler" ( Frans.ı--Erı, RtJv 

lıanıı, '·Ye~il l'apava·nın Kokusu" 
ı Fransa-Tren 1\ng llungJ. ":'-l.ızeppa' 

( Fransa-Bart.ıhası, .-\ğla St·vgili Yur
duııı" (Liürıq· :\lrib-J;ınıe5 R<H >Utl. 
•·sJıangai Triad" tÇin-Ziı~ıng Yımou). 
"Keldıl'k Avı (Rusya-Otar lo st'İı

ani ı, Türk Tutkusu" (Ispanya- \'ıten
te Arandal. 'Tas Yıllar ı YunaniMan
l'antdıs \'ulgarisl. Eknia !lngıltcrt·

'>te\ <: GoughJ, · Captıves · ı lngiltere
.\ngela !'opel, ·okuyan Kız" ( Fran.sa
.\lichd Ue\lllcı. 101 (jl'cc· lfransa
.-\gncs \'arda ı. '·Yüzyiılc' ı lwec-lng
mar l3ergnıan), ·Gündüz Cı.izdı · 
<Fransa-Lui~ BunuclJ, "Ciıt:rlıourg 

Seın'iiyl'icri" (Fransa-.Jaı.:qtıes Dem} J. 
·ölümü Bcklerkt:ıı" ( Fransa-lkrtr.ınd 
Ta\ crnicrJ, "Bunkt:r !'ala ct: Otel ı· 
<Frarı-,a-Enki BilalL ·carnıen" IFran
sa-Fram:e-,co Rosi ı, "Don <liıl\ ann i· 
(Fransa-Joseph Luseyl. 

7hwıg l ımotl ·nun ··_ı.haııgaı fk.çprnı 

Türk kısa film taribinden 
1991ı :\lart·ında "Türk Kısa Film Ta

rihinden·· adlı bir bülüınk ıziniLi 

karsısına çıkacak filmler ara.sında. 

Türk sinemasına ilk uluslar~ır:hı t'ıdü

lü kazandıran "Hitit Güne~i" <Saha· 
haıtin Eyüpnğlu-i\!azlur ScYkt:t lpsi
roğlu. 1 ')'i6 !'luslararası lkrlın Film 
;,ı.:nlığı "t-;ünıih Ayı" ödülü) ,·e ı')-ıJlı 
yılların kısa film uygubınası .ıcı.sın

dan i\neınli hir örnek calısıııa olan 
·'Hali~·· ı Altan K. Yakın, 1'r5 ı gibi 
bt.:lgt:sel filmiere yer Yerikliğı gibi. 
Şdik Güngör'li n "1-Ltluk H:ıluk 'u, Fr
sin Akık'un 19R"i Barday-.-\BD Fılnı 
Festivali'nde birincilik ödülü aLın 
"Zoına" adlı kurmaca kısa filıııkri ,-e 
Türk canlandırma sinemao,ıııın cinenı
li örnekleri olan ·'Amentü Gemisi . '.ı
sıl Yürüdü" (Tonguı.: Ya~arı. "lpler·· 
( 'Les Cordes', i\ll'rai-Cenıal Eraı. 

hlıy.ı Cc!t.hı· !Yılı,ın C.t·rın• 

Kilınıler ı \f h mc ı Cu.!l ı lktT h 
~.ınlandırma c.ıiı rıı.ıLırı dı uun bır 
aradan onra izlc~ıl k.ır<;ı ın.ı k.ı

cak Her Ü\ .ılan .ı d ı .ı>rıcı ır 

Akalın ı ·Bugün t.:nden 1 ·kıııp \ -
dım l, Yc,im ı ta.,glu ı {Jtd ı cc
mi Avdın ı \lonalıa<a ı f't•thı Kaba 
ı Korkuluk'J, B.ıhadır Tosun ı (,rılge 

Ovunu ·ı gibi gen< ın~.ınlar da ver 
alac.ık. 

Yan'iına dısı W>'>terun olan bu h<~ 
lllnıde. ~ıneıııa t'\erlt·nn ılk kt:z K 

Ankar.ı l lu,larcır.ısı f-ılırı Fe tı ılı rıde 

gnrıııe oLma)Unı lıul.ıukl.ın fılnık-ı 

de < •laLak rtun 'ı ert· ın bır gr ı r 
canlandırma nlar:.ık ~er~t·klt:'-tırdıj:tı 

Don Klıntt· u ıle i\kr.ıi-C<'mal rrez 
ıkilisinin sun ı..alı maLın ol.ın ·K.ı\ıp 

i\l.ısallar' bunlard,ın bır ka\ ı 

Yeşilçam'ın beş ustasına 

Fe~ti,alin Turk '>tncması ıle: ılgılı 

bir bask,ı etkinliı:ti de. livatro \C sinc
ma scınatçı<;ı Gul<;en TunCL'r urafın
clan hazırlan.ın ·Ye>ilvm ın Iks l sLı
<;ına (,(ızelleme· h;ıslığını taşıyor. Bu 
lıiılüıııde Türk sınem:ısının he 
t:ıııekt;ır nn.ıncusu. K.ıdir Sav un I la
} atı Haın..-:aoğlu, Alıve Rona, Muhte
renı ur \e Erol T.ıs ,ı festi\.ılın a.,_ıh 
gt:ı.xsı ul.ın 1 S ı\! art 199() t.ırıhinde 

düz.enlenn·ek lıir törenle .ınnıa pla
ketı vuilecek ,\} rıt a .ı ynı gece \1ı

ınar :O inan t nı\ er,ıtesi "ınem:.ı-TV 

.\lerkezi'nden .O.,erdar Pe h lı\ :ıncı~
lu'nun hazırladığı :ıdı geç.en <;,tnatçı

lann filmlerinden nlı~s.ın hır kol.ıı 

!ilm göo;teril<xek. l(l \!,ırt !()C)(, Cu
martesi günü ise, açılı:; geLesınde su
nuiJn proh'l"dlll, genısletılııııs l>larak 
Gü ben Tuncer tar:.ıfınd.:ın } ı ndene
ce k. Programda yeralan (ı~ uıKuLınn 

diaları esligindt:. Gübt:ıı T'uncer gu
zellemeler nku\·:ıuk \e ·ı urk sıtıc'

ııı.hında onınnıluk üzerıne hir soh

bet düzenleyecek. 

Video-Art'ın sanatsal yanı 
!:lu yıl festi\ alın diğer hir i\zgun et

kinli,((i de .\nadnlu 1'ni\·ersitcsı oğrt· 
tim gön.'Yiikruıdeıı Prot Dr. Lc'\<:"nt 
Kılıc·, ·Yıdeo-.\rt 'ın >,ın,ıts.ıl \an ını n
dt•o gösterileri düLenleyerek !::Cn;ek 
lestirilecek Fc~ti\,ıl sır.ısıncb film 
g<l.sterinıi için kull.ııııl.ıı.:.ık salonLır: 
Fr:ınsız Kül;ür \krkezı, Ingiliz Kültur 
\!erkezi, Alman Kı'ıltur .\krkc-zı. 1-..ı

,·.ıklıdere Sıncıııa.;ı. \leg.ıpol "ıneına

sı. ~ktropol '>inenı.ısı. 
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