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Bu yıl sekızineisi yapılacak olan Avrupa Filmleri Fes

tivali, nam-ı diğer Gezici Festival, ilk yılından bu yana 

Avrupa sinemasının hem klasik hem de yeni örneklerı

ni Istanbul dışındaki Anadolu kentlerinde yaşayan si

nemaseverlerin ayağına kadar getiriyor. Üstelik bunu, 

her yıl kaliteli film programından hiçbir ödün verme

den gerçekleştirmeyı başarıyor. 

Hem festival programını yakından tanımanız için hem 

de festival süresince yanınızda taşıyabileceğiniz ve 

filmleri izlerken ve ızledikten sonra da okuyabileceği· 

niz küçük bir ek hazırladık. Ekı hazırlarken en büyük 

zorluğu sayfa sayısının bizi sınırlandırmasıyla yaşadık 

Ek kapsamında, Gezici Festival'in yaratıcdan Ahmet 

Boyacıoğlu ve Başak Emre ile yaptığımız söyleşiyi, 

Necla Algan'ın Ömer Kavur sineması üzerine yazısını, 
Kaya Genç'in festival kap~mında gösterilen 'aşk film

leri'nden hareketle kaleme aldığı denemesini, Ahu Ak· 

kaya'nın sinema tarihinin en önemli okullarından 

VGII<'ı tanıttığı yazısını ve festivalde yer alan filmler· 

den bizim seçtiklerimizin kısa yorumlarını bulabilirsi· 

niz. Iyi seyirler ve iyi okumalar. Festivalde görüşmek 

üzere .. 

PS. Ekı tam baskıya vermek üzereyken festival prog

ramma Akı Kaurismaki'nin son filmi The Man Witho

ut a Past'in alındığını öğrendik. RasUantının böylesi, 

biz de daha önceden bu önemli filmi dergi içinde yer 

alan 'Dağıtımcı Aranıyor' bölümünde tanıtmaya karar 

vermiştik. 

lJmut Barış O önmez'in hem film hem de Kaurismakı sinemc3sı 

üzerine olan güzel yazısını dergi içinde bulabilirsiniz. 
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«BAŞLARKEN 

DÜŞÜNDÜKLERiMiZDEN 
ÇOK DAHA FAZLASIN 1 
GERÇEKLEŞTiRDiK» 
Avrupa Filmleri Festivali "Gezici Festival) 

kendı geleneğini oluşturma yolunda 

hızla ilerleyen. Ankara Sinema Derneği 

gibi kurumsal bır destek ile 

düzenlenen bir festival Önemli bir 

misyon yüklenmis bu oluşumun 

mimarlan ile söyleştik 

SÖYLEŞI ÖVÜL DURMU Ş O G LU 

Nasıl başladmJZ? Bu ekip nasıl bir araya geldi ? 

Baıak Emre: 1995 yılında, o zaman çalısmakta olduğumuz 

Ankara Film Festivali'nden, bazı görüş ayrılıkları nedeniyle 

ayrılmak zorunda kaldık. Ayrıldıktan sonra da deneyimli eki· 

birnizle ne yapabileceğimizi düşündük. Altı ay gibi kısa bir sU

re içinde, Avrupa Filmleri Festivali'nin ilkini gerçekleştirdik. 

Ilk yıl programımııda Ankara, istanbul, ızmir ve Eskişehir 

vardı. Dört şehirde de oldukça başarılı gösterimler gerçekleş

tirdik. İkinci yıldan başlayarak istanbul'un yerini Bursa aldı. 
FestivalinGezici olması ve yalnızca Avrupa Filmlerini kapsa

ması Ahmet'in fikri. 

Ahmet Boyacıoğlu : Kentten kente dolaşan ve küçük bir 

programı izleyleilere sunan, o zamanki deyimimizle, bir 'Sey

yar Sinema Kumpanyası' oluşturma fikri doğdu. Ankara Film 

Festivali'nde çalıştığımız dönemde, bir yıla yakın bir sure, 

festival için hazırlanıyorduk. Bütün o emeğin karşılığı ortaya 

çıkardığımız festival, 9-10 günde bitiveriyordu. Bazen biz bi

le yaptığımız festivalden fazla bir şey anlayamıyorduk. Oysa, 

+ 

Gezıci Festival ile, neredey!"e bır dylık bir sure ıçınde deği~ık 

~entlerı geziyor u7 

Festival filmlerini seçerken ön planda tuHuğunuz kriter· 

ler nelerdir? Aynı program içinde farklı alt başlıklar oluş· 

tururken izlediğiniz belirli bir yol var mı? 

B. E.: Öncelikle yılların deneyimiyle öğrendiğimiz bır ~Y >~ar. 

izleyici festivale gelip dt bir filmi beğenmez~, bir anlamda, 

festivale küsuyor, gelmıyor. Gezicı niteliğımiz ve fılm ~yımı

zın az olması, bizi film seçerken daha dikkatli ve seçici olma· 

ya itiyor. Çok zor beğenıyoruz Dünya testıvalierine göz attı 

ğın ız zaman aynı filmlerın dünyanın birçok testivalinde göste 

rildiğini ve gösterilen filmlerın niteliklerinın giderek dUştl.i9u· 

nü görüyoruz . Bizim işimiz biraz daha kolay, Yılda 12 t.:lne 

nitelikli film bulmak o kadar zor olmuyor. Klasiklerde belirli oluşan bağ h~}l<a hıçbi; ,_ehirde Jıuşamadı L.n ·- ..--: Ir r n 

bir tema ya da yönetmen seçiyoruz. Festivalimizin ikinci yılın· yerleşik testıvaiierı naline qeldık 

dan bu yana 'Avrupa' nın En Jyileri' adı altında sinematek iş· Bizim asıl :ımacımız yalnr;ca bazı filnlerı bir =:-hırder. ·Jt. 

levi gören bir böiUm dUşündük Böylece, bir yönetmenin bütün ne ta~ıyıp gosterim yapm=.ık deıjil, :zıe~it-lerın di' etkın bı~ ;ı 

filmlerini göstermek yerine, en çok beğenilen filmini seçme de festivale katılması. Bunu ızmir'de ~ok ıyı bir IJiçımde 1f"r 

şansımız oluyor. çekleştirdiğimize inanıyonız. 

Her yıl bir sinema okulunun toplu gösterisi ve iki Uç kısa film A.B. : Geçen yıllar boyunc.-ı, insanlar hizi daha ;yı t.:lnııııak v@ 

toplu gösterimi yapmak düşüncesiyle yola çıkıyoruz. Kısa fil. değerlendirmek fırsatını edindiler. Bir yanda, progrdmınıızın 

me çok önem veriyoruz. Gezici Festival izleyicileri, bu yıla ka- titizlikle oluşturulması, öte yanda basının verdiqi de .. tek -!e 

dar, Avrupa'nın en önemli okullarının bizim için hazırladık la, birçok kentteki sirıemaseverler bizi çok yı ~kilde tanıd lr. 

rı toplu gOsterilerde; Wenders, Anderson, Jarman, Svankma- ilk yıllarda •.anıtmakta zorluk çektiğimız kısa ılrnler, dıtık 

jer, Varda, Jiri Trinka, Godard, Truffaut, Jiri Menzel, Polans- kapalı gi~ oynuyor. Geçen yri Diyadıakırlılar ıık kf"Z k ~:.'\ 

ki, Kieslowskı ve Wajda gibi önemli yönetmenlerin kısa film· film izlediler. Çok sevdiler kısa filmi. Çok mutlu olduıar 1-':).) 

lerini izlediler. tilm qosterımlerınde kuyruk:ar oluştu. Bambaştu bır dunya-

A.B.: Son üç yıldır, Türk Sinemasına da ağırlıklı olarak yer ya girıjiler. 

vermeye çalışıyoruz. 1999 yılında Tuncel Kurtiz, 2000 yılın Gezıci Festival başladığından bu yana artik böyle organi· 

da Türk Sinemasında sansure uğramış filmler ve 2001 yılın- zasyonlar maddi anlamda da daha çok de.Uk gorüyor. Bu 

da da Atıf Yılmaz, Gezici Festival'de yer aldı. Türk Sinema sekizinci yılında Gezici Festival için değiıen ıeyler neler? 

sında ele aldığımız konuları işlerken, yalnızca film gösterım

leriyle yetinmiyoruz. Aynı zamanda bu konuyla ilgili bir kita

bı da gelecek kuşaklar,l kalması amacıyla yayımlıyoruz 

Farklı şehirlerde ulaştığınız festival seyircisinin genel tep· 

kisi nastl? 

B.E.: Şimdiye kadar konuk olduğumuz her şehirde farklı ız

leyicilerle karşılaştık. Bu şehirler arasında en ilginç Ornek, 

ikinci yılımızdan bu yana gittiğimiz Bur"ia'drr. Bursa'da sinl'"

ma eğitımi veren yt.iksekokul olmadığı ıçin, tamamıyla sıne

mayı seven bir kitleye seslenmek durumundayız. Ve son b yıl 

içinde, Bursa'da, gerçek cmlamıyla eğitimli bir festival izleyi

cisinin oluştuğunu ~öyleyebilirim. i zmir, her zaman sinemaya 

ilgi duyan bir şehirdi bizim için. İzmir izleyicisiyle aramızda 

ı\ c. ( ~ ı e ı ' 1 

A.B.: Festivalimiz başlangıcından bu yana r_r Kultur Sa 

kanlığı ve Avrupa Komisyonu Türkıye Temsilciliğı'nin maddı 

katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Bu~'da, Bursa Buyukıehır 

Belediyesı ve Bursa KUltur Sanat ve Turızm Vakfı yıllardır 

hem festival ekibine hem de festivalin yerli ve yabancı ko 

nuklarına ev x1hipliği yapıyor. Bu kau-~ılar ofn,,ısa, fe•.tıvalı 

gerçekleştiremeyiz. Özel sekti:ır. ne yazı} ı.;:, yalnızca lst3rı

bul'da yapılan etkinliklere ilgi gösteriyor Bunun tek ydnrı 

aya{lımızı yorganımıza gOre uzatmayı -oğrenn-ıeınız oldu 

'l<uçUk bir bütçeyle nasıl festival yapılır kon~$-unda kıtap 

bile yazabi l irız 

Festivalinıızin e. yılında, baş larken duşunduklerımızın ~ok 

daha fazlasını gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirız. a 
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