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Atesler Icinde
Festivalden geriye kalanbir ba§ka atesli hativa ise paha bicilmez bir kazanim.

AnzdoXu'y\\ Parajanovhinkileriandtvan grotesk kadrajlarvcba^ddndurcn tcdirgin
kamera hareketleriyle yeniden kuran Bilge Olgac\r\ 1987 tarihli hazinesi "ipckcc"...

Ge^en yil izleyici ve ele§tirmenleri en
90k bolen film olan Aronofsky'nin
"Anne!"si (Mother!), kutsal kiiaplarve
mistik bir insan uygarligi ele§tirisiyk
bu kadar ugra§masa, kadin erkek
ili§kilerinin sanildigindan yaygm bir

bigimini anlatan kii^uk bir film olarak belki
daha heyecan verici ve akilda kalici olacakti:
Afagi dogru Inen yariklar iginde hl^
geni§lemeden sonsuzca uzayan
klostrofobik bir sarmal. iijine
savruldugu kabusun akil di^iligmi
zorlukla fark eden kadm, "Nesin
sen?" diye soraryazar
karakterine. Solipsist bencilligini
itiraf eden sogukkanh bir tatlilikla
"Ben benim" der yazar. "Sense
evdin." Ev yanacak, kadindan
geriye elmastan bir hatira clan
kalbi kalacak, bu boyle defalarca
tekrar edecek, a^ih^ta uyanip
yatagmda sevgilisini arayan
kadinm yerini bir benzeri alacak v<
film ba§ladigi replikle bitecektir-
"Baby?"

Istanbul Film Festivali'nde bu
yil izleme §ansi buldugumuz,
§a§irtici olgunlukta bir ilk film
olan "Korkun^ Anne"nin (Scary
Mother) Aronofsky'nin filmiyle ~
akrabahgi ismiyle sintrh degil "Korkunc
Anne" de yazarm yarat.m surecini yamyaml.k
g.bMmgelerden ve gerd™ turunden ogelerden
faydalanarak anlanyor, ancak yarat.ain tte
(Ocuklu b.r ev han.m, olan annenin kendisi
olunca ister istemez 90k farkli bi

yone
evrilivor. Riivalarinda

M
gbrdugu mistik

canavar

Manananggal'in pe§ine takilip kocasi ve
(jocuklarim konu ettigi §iddet ve erotizm dolu
hikayeler yazan Manana, arzulannm pe§inde
bzgurle§mek i^in onlan kullaniyor gibi olsa da,
90k ge9meden anhyoruz ki elindeki bi9agi
ashnda kendine saplayip, kendiyle yuzle§ip,
kendini yakmaya kalki§iyor. Giircistanli gen9
kadm yonetmen Ana Urushadze ile
Aronofsky'nin yaratma eylemine yakla^imlari

arasinda da temel farklarvar:

"Anne!" kendisini ne kadar

ciddiye aliyorsa, "Korkun9 Anne"
absiirde ve kara mizaha o kadar

yakm. "Anne!"de yazilan kitap
bir kutsal kitap olurken,
"Korkun9 Anne"nin yazan
yan-deli bir kirtasiyeciden ba§ka
kimsenin yayimlanmasini
istemedigi pornografik bir
kitabm pe§inde suriikleniyor.

Urushadze'nin filmi gibi
promiyerini ge9en yil
Locarno'da yapan, istanbul'un
da uluslararasi yari§ma

filmlerindcn olan "Gorgii
Kurallari" (As Boas Maneiras)
ise 'gerilimi 9agiran kadm
arzusu' temasm] bir adim daha

ileriye ta§iyip adli admca bir
janr filmine dbnu§uyor. Bu kez
merkezde beyaz ve siyah iki

kadmm, burjuvazi ile i§9i smifmin kar§itligi ve
beklenmedik bir yerden surgun veren a§klari
var. Ba§ta, Sao Paolo'nun siirreel 9eli§kilerle
dolu atmosferine 90k yaki§acak §ekilde,
vampir burjuvazinin pen9elerini attigi
magrur proleterle olan ili§kisini izledigimizi

sanarken kisa sure sonra dolunaya saklanan
kadm cinselligini mesele eden bir garip kurt
adam masali izledigimizi anhyoruz. Filmin
yonetmenleri Juliana Rojas ve Marco
Dutra'nm ba§ta kurduklan sogukkanh gizemi
biryanabirakip janrin gerektirdigi her §cyi
a9ik9a gostermeye ba^ladiklan an gerilimi
yaratan arzu elle tutulur, gozle gbruliii ve ayni
anda tiksinti ve §efkat uyandiran, gozden
9ikarilmasi zor bir §eye d6nu§uyor: Bir
kurt-bebege. Filmin finalinin yine atc§lcrle
gelmesi siirpriz degil.

Festivalden geriye kalan bir ba§ka atesli
hatira ise paha bi9ilmez bir kazanim.
Anadolu'yu Parajanov'unkilcri andiran grotesk
kadrajlar ve ba§ dondiiren tedirgin kamera
hareketleriyle yeniden kuran Bilge Olga9 m
1987 tarihli hazinesi "ipek9e"nin ycni!enmi§
kopyasmi izleyenlcr, sinema tarihinin erkekler
iizerinden yazilmasiyla neleri kaybcttigimizi
bir kez daha gormii? oldular. Kadm arzusunun
yarattigi korkulan, bugiin bile
heyecanlandiran avangart bir dillc anlatan
filmin finali aci bir tesaduftur ayni zamanda.
ipek9e'nin 9ali§tigi genelevi yakan ofkesi
izleyenin i9ine su serper, oysa o finalde filmi
yaptiktan 7 yil sonra, belki en lyi filmlerini
9ekemeden ve elbette hak ettigi ferahlik vc
alakayi goremeden evinde 9ikan bii
yanginda olen Bilge Olga9'in kendi sonunun
ayak sesleri de gizlidir. Sanki serinkanli
erkeklerin aksine, bir alev gibi yuzumuzu
yalayip ge9mi§ olan kadinlar, sinemada
yandik9a parlayabilmi^tir. APM
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