
FESTIVAL YOLCUSU ̂
@ "Her 5ey senaryoda ba^lar. Olanlar ilgin^se nereden (jektiginiz
onemli degildir, seyirci ilgi gosterecektir. Ama sikici bir ̂ ey yazdysaniz,
sivrisineklerin ic; ̂ ama5irlanndan qekseniz bile o sikici olacaktir."
Milos Forman

BATININ DOGUSUNDA ShEMA
Koklii festivallerden Karlovy Varyy 29 Haziran-y Temmuz tarihleri ai asiiida
53. kez sinemaseverleri agirliyor. Anayansmada OmiirAtayin ''Kardeslet i
de var. Acili§ filmiyse biiyiik usta Milos Formait'dan "Bir Sarisin A§klai 1 .
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Goz alabildigine uzanan
yefillikler arasindaki pasta
misali kat kat renkli evleri ve

gorkemli tarihi binalari huzurla
izlerken viraji dondiigiinuzde Hotel
Thermal'! goreceksiniz, §a|irmayin. Adi
iizerinde 'fonksiyonalist' yani binalann
sadece amaglarina gore tasarlanmasim
ongoren bir mimari ornegl olarak masalsi
ortama uyumsuzluguyla sivriliyor.
Monarfinin kendi keyfine yarattigi bu
zengin spa, §ifa ve konfor kentinin
mimarisiyle miithif 9eli|en, 1960'larin
sonunda yapilmif bu devasa 20 katli bina,
Karlovy Vary Film Festivali'nin merkezi
olarak da hizmet veriyor. Milos Forman'in
iki bin kifiyi a§an 90k ama9li salonu
gordiigiinde "Komiinistler balk namina

arada faydali i^ler de yaptilar, haklarim
verelim" dedigi ve ferefine irice bir bardak
§ahane sertlikteki Becherovka likbrii

(sahiden her derde devadir) fondipledigi
rivayet edilir. Hem Nazi zulmiinden hem de
Stalin baskismdan muzdarip ustadm adma

niikteli bir am belli ki.

Bu yil 29 Haziran-7
Temmuz tarihleri

arasmda 53. kez
1

Juno 28-
Julv720t8

diizenlenen Karlovy
Vary Film Festival!,

a9ili§ film! olarak
ali^ilmadik bir §ey
yapmi§ ve birka9 ay
once kaybettigimiz
ustadm 1965 tarihli
kara mizahla kan§ik
hafif melankolik "Bir

Sari§imn A§klari"ni (Lasky
Jedne Plavovlasky) se9mif.
"Biiyiik destek9imizdi"
diyen festival direktorii
Karel Och, 'Frag Bahari'ni
sonlandiran Rus

tanklarmm i§galinden
hemen once ABD'ye ka9an,
Oscar'h "Guguk Ku§u"
(One Flew Over The
Cuckoo's Nest) ve

"Amadeus" misali

filmleriyle iinlenen,
"Birak Gune§ i9eri
Girsin" (Hair) misali
emperyalist giice kar§i isyanmi da
esirgemeyen, Sovyetler'in 96kii§uyle
festivalin hamisi olarak sik9a memleketini
ziyaret eden (Jek iistadi layikiyla ba§taci
etmek istemif.

Dogu Avrupa cenahinin en biiyiik
sinema etkinligi olarak §ani yiiriiyen ve
'yen! diinya diizeni'nde de onemini
ziyadesiyle katlayan festivalin ana
yari§masmda bizden Omiir Atay m yonettigi
"Karde§ler" var. Basin bulteni ozetiyle, bir
namus cinayetini ve SU9IU iki karde§in
vicdan hesapla§masmi anlatan filmin
ba§rollerinde gen9 oyuncular Yigit Ege
Yazar, Caner §ahin ve Gozde Mutluer yer
aliyor, yapimcisi ise Funda Odemi§.
Aralarinda sevdigimiz belgeselci Mark
Cousins'm da oldugu ana jiiri, Kristal Kiire
i9in yari§acak olan 90gu heniiz giin yiizii
g6rmemi§ 12 film arasindan seQim yapacak.
Romanya'nm 5nde gelen yonetmenlerinden
Radu Jude'nin ulus kimligini sorguladigi "I
Do Not Care If We Go Down In History As
Barbarians" (Imi Este Indiferent Daca In
Istorie Vom Intra Ca Barbari), Arjantinli
Ana Katz'm aile drami "Sueno

Florianopolis" ve Kanadali Sebastien
Pilote'un isyankar gen9leri anlattigi "The
Fireflies Are Gone" (La Disparition Des
Lucioles) filmier! se9kide sivrilenlerin

3.

BIRSARISININ ASKLARI

sadece birka9i.
Ge9tigimiz yillarda Ahmet

Boyacioglu'nun da juri iiyeligi yaptigi "East
Of West" boliimiinde bu yil bizden film yo .
Yine de sinemamiza sik9a kapi a9an festival,
ayrica 14 yil once Ankars. Sinema.
Dernegi'nin organizasyonuyla ger9ekle§en
ve biiyiik ilgi goren "En iyi lo Tiirk Filmi
gosterimlerine ev sahipligi yapmi§, Omer
Kavur, Tuncel Kurtiz, Zeki Demirkubuz
misali sayisiz sinemacimizi agirlami§ti.
Zaten az bilinen klasiklerin dahi tiklim
tiklim salonlarda oynadigi, ba^ka kentlerden
gelen ogrencilerin Hotel Thermal in arka
tarafma serdigi uyku tulumlariyla kolayca
yer edindigi bir festivaldeyiz. Bu yil
festivalin onur odiilleri listesinde (Jek aktor
Jaromfr Hanzlik, Amerikali yonetmen Barry
Levinson ile oyuncu-yonetmen Tim Robbins
de var. Robbins ayrica miizik grubuyla sahne
de alacakmi§. Richard Linklater bir yana
Anna Paquin kocasi Stephen Moyer'in
yonettigi "The Parting Glass"i sunacak,
Terry Gilliam 18 yilin ardindan nihayet
tamamlayabildigi "The Man Who Killed
Don Quixote" filmiyle gelecek. Laf 90k, yer
dar; bu satirlarm yazildigi anlarda festivale
gidip gidemeyecegim belli olmasa da evde
hala bir miktar Becherovka olmasi bir teselli
elbette! APM
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