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Bir Film
Festivalinin

Ardindan

On be§ giinluk ara sona
ermi§ bulunuyor, artik derin
bir nefes alarak hayatmiza
ddnebilirsiniz. Anla§dan 19.
Uluslararasi Istanbul Film

Festivali'nin sponsoru olan
Turkcell'e ait, festivalin ta-

nitim filmini (Yoksa Turk-

cell'in reklam filmini mi de-

meliydim?!) hazirlayanlar,
sinema salonlannda gecen

siirenin hayattan sayilama-
yacagini savunuyorlar. Bu
sav, hayli traji-komik bir du-
rumu ortaya gikannaktadir.

Orta smiftan sinemase-

ver bir universite ogrencisi
omeginde soz konusu duru-
mu agikhga kavu§turayim.
Daha 90k 18-30 ya§ grubun-
dan, yani iiniversitede oku-
yan ya da mezun olmu§ in-
sanlarm festivale geldigi goz
dnune alimrsa, neden bu 6r-

negi segtigim anla§ilacaktir
samrim. Kahramammizdan

180 adet filmin hepsini sey-
retmesini bekleyemeyiz,

9unku bu insaniistii bir gaba-
yi, yetenegi ve maddi im-
kanlari gerektirir. O halde
se9kin bir tercih yaparak, sa-
dece ustalara saygi bdlii-
miindeki ddrt tane usta yo-

netmenin -Theo Angelopo-

ulos, Robert Bresson, Ta
keshi Kitano ve Ken Lo-

ach'un- filmlerini seyretme-

ye karar verir. Bunun i9in
kirk milyon kiisurluk bir
but9e olu§turmak zorunda-
dir. Avrupa'da festival deni-
lince hi9bir ticari kazang gii-
diilmeden, sirf sanatsever-

lerle sanat iiriinlerinin ba§ka
zamanlarda pek miimkiin ol-

mayan o gdrkemli bulu§ma-
smi gergekle^tirmek i9in ya-
pilan etkinlikler akla gelir.
Oysa ulkemizde fahi§ bilet
fiyatlan, gogu sinemaseveri

sinema salonlarmdaki afi§le-
re iq gefirerek bakmakla ye-

tinmeye zorlamaktadir. Ney-
se... Diyelim omegimizdeki
dgrenci ondan bundan kisa-
rak bu parayi denkle§tirdi.
Sonra i9inden ta§an o heye-
can ve merakla, bu yilki fes

tival programmda "star yd-
netmen" niifusunun olduk9a

yogun olmasi nedeniyle tiir-
lii izdihamlardan ruhsal ve

fiziksel olarak yorgun 9ika-
rak salondaki yerini aldi. Ki-
mi zaman du§uk kapasiteli
salonlarda -bkz. Atlas'm 2.

Salonu- yan koltuk sakini
olmak zorunda kaldigi i9in
nereden baksamz 70 derece-

lik bir boyun hareketiyle fil-
mi seyredebildi. Kimi za
man da izleyici kalabaligim
birbiriiie diigiiren otunna dii-
zeni -bkz. Beyoglu Sinema-

si- nedeniyle ensesinde blten
"Hey koca kafali, ba§im bi-
raz egsene!" tiiiiinden iftira-
lara maruz kaldi. Bazen de

dizlerini, oniinde oturamn
kulaklanna yakin bir yere
ili§tirmek ve arada tuvalete
girmek i9in aslanlar gibi
100-150 bin lirayi odemek
zorunda kaldi -bu durum

i9in de bkz. Atlas Sinemasi
1. Salon-

Kahramanimizm on be§

giinliik zaman dilimine ser-
pi§tirdigi, burada hepsinden
soz etme imkam bulamadi-

gimiz tiim bu ozveriler,
gayretler, 9ileler, sikmtilar
ve nihayet sanatsal hazlar,
festivalin sponsoruna gore

hayattan §eyler degil. 0 za
man bu kurban, son nefesini

venneden once omriiniin bir

film §eridi gibi goziiniin

dniinden ge9i§ini seyreder-
ken gdrecegi, kimbilir ka9
tane on be§ giinliik bo§ kare-

ler kar§ismda hayiflanmasm
da ne yapsin? Sdyleyiniz,
sizce de durum yeterince

traji-komik degil mi?
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Istanbul Kiiltiir ve Sanat

Vakfi tarafindan diizenlenen

"Uluslararasi Istanbul Film Fes-

tivali", ilk kez, 1982 yilinda

Uluslararasi Istanbul Festivali

^ergevesinde alti filmlik bir film
haftasi olarak ba§ladi. Gdsterilen
filmier "sanatlar ve sinema" te-

masi gbzetilerek sefildi. Bu et-

kinlik 1983'te "Uluslararasi Is

tanbul Sinema Giinleri" adiyla
diizenlendi ve tiim festival slire-

sine yayildi. O yd bir ay boyunca
sinemaseverlere 36 yabanci film
sunuldu.

izleyicilerden gdrdiigii ilgi
uzerine film gosterileri 1984'ten

ba§layarak Istanbul Festivali'n-
den ayn bir dbneme, nisana kay-
dirildi. O yd da 16 ulkeden 44
film gosterildi. 1985'te "Sinema

Giinleri" programmda ilk kez,
bin uluslararasi digeri ulusal ol
mak uzere iki yari§mali filmier,
uluslararasi bir juri tarafindan
degerlendirilmeye ve en iyi fil
min ybnetmenine Altin Lale
Odulu verilmeye ba§landi. Ulu
sal yari§ma bblumiinde ise, bir
Ulusal juri katdan Tiirk filmlerini
degerlendirerek o ydin yapitma
"Eczaciba§i Vakfi En iyi Turk
Filmi Odulu"nu vermeye bajladi.

"Sinema Giinleri" ilk yilin-
dan beri gerek katdimcdann sa-
yisi gerekse i^erigin zenginligi
ve 5e§itliligi bakimindan istikrar-
li bir biiyume gosterdi. 1985'te
69, 1986'da 78, 1987'de 103 ve

1988'de 114 uzun metrajli film
gbsterildi. "Sinema Giinleri"
1989 yili ba§mda diinya festival-
lerinin koordinasyonunu diizen-

leyen FIAPF (Uluslararasi Film
Yapimcihgi Demekleri Federas-
yonu) tarafindan "ozel konulu,
yan§mali festival" olarak tanina-
rak, diinyanin en onemli kirk
fdm festivali arasma girdi.

Festival konugu ya da jiiri
uyesi olarak bugiine kadar ism-
bul'a kimler ugramadi ki, i§te
festivalin konuk listesinden bir
segki; Krzysztof Kieslowski, Ni-
kita Mihalkov, Emir Kustunca,
Michel Antonioni, Theo Angelo-
poulos, Bernardo Bertolucci,
Elia Kazan, Peter Greenaway,

Peter Basco, Jean-Charles Tacc-

hella, Greta Scacchi, Catherina

Breillat, Sergei Paradjanow, Sab-
rina Azema, Bertrand Tavemier,

Miklos Jansco, Amos Giiai, Na-

gisa Oshima, Isvan Szabo, Fran

cesco Rossi, Bernard Blier, John

Berger, Nouri Bouzid, Helma

Sanders-Brahms, Srdjan Karano-
vic, Gillo Pontecorvo, Arthur

Penn, Arturo Ripstein, Claude
Miller, Robert Wise,

Margerethe von

Trotta, Alain Tanner,
Peter del Monte, Ja-

nos Szasz, Chantel

Akerman, Krzysztof
Zanussi, Eleni Kara-

indrou. Abbas Kro-

ustami.

Festival yonet-
meni Hiilya U9ansu
bir gazetede festivale
ili^kin anilanndan
soz ederken baktn

neler diyor;
"ilk gun, ilk gosteride 9evir-

men, Emek Sinemasi'nda geviri
aletlerinin uzerine su doktugu
i9in ses salona sadece parazit ha-
linde gitmeye ba§lami§. Boylece
festival seruvenimin ilk panik te-
lefonunu festival diinyasinin en
tantnmi§ gehresi Hikmet'Bey'-
den aldim. 'Hanimefendi bir jey-
ler yapin, salon bojaliyorl'

Insana kan damarlarinin ku-

laklarindan fi§kiracagini zannet-
tiren o panik duygusunu sonraki
yillarda da 90k kereler yajaya-

caktim. Aym yd Blognini'nin fil
mi 'Kamelyali Kadin' gibi trajik

"Bite witch
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bir oykuniin cevirmenin aksani
nedeniyle bir giildiiriiye dbniistii-
gunde de soguk soguk terlemi§-
tim. Salonun bojahnasma bir de
Wim Wenders'in 'Olaylann Gi-
di§i' filminde tanik olmu§tum.
Yine Hikmet Bey kapidan fikan
bir izleyiciyi salonu terk etme-
mesi igin ikna etmeye ^ali^iyor-
du: 'Beyefendi nifin gidiyorsu-
nuz? Ben filmi gbrdum, dogrusu
50k istifade ettim. Adama boju-
na Venedik'te Altm Asian ver-
mezler.' ...Bir festivalcinin gun-
luiune bir isim verilse herhalde
en uygunu Deh§et ve Panik GUn-
leri olurdu."
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