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Uluslararası Cannes Film 

Festivali. yönetmenlerin 

olduğu gibi eleştirmenlerin 

de en favorı festivalidir. Yıl 

boyunca üretilen en iyi 

filmierin podyuma çıktığı 

Cannes'ın bu yılki 

programı. dünya 

sinemasının genel 

durumunun pek de iç 

açıcı olmadığını gösterdi 

Tabii ki Nuri Bilge 

Ceylan ın Uzak ı bu 

dFgerlendirmenin dışında. 

VECD İ SAYAR 

C annes, Venedik Berlin. Festivaller 

dünyasının üç büyükler• .. Bu festival

ler'in dünya sinemasının nabzını tuttu· 

ğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu festivaliere 

kabul edilmek, dünyanın neresine olursa olsun 

tüm yönetmenlerin rüyasıdır. Seçiciler, ht>r yıl 

binlerce film i?lediktrn sonra oluştururlar iz 

lencelerini. Bu üç festival içinde Cannes en ay 

ncalıklı alanıdır. Onun talep ettiği bir filmi, 

başka festivalierin kapma şansı yok gibidir. 

Çünkü, her yapımcı, her yönetmen bilir kı, Can

nes programına kabul edilmek başlıbaşına bır 

başandır. Oyuncular için, Cannes'daki Festival 

Sarayı'nın kırmızı halılarla kaplı nıerdivenle

rinden çıkmak kariyederinde ulaşılacak en list 

noktadır. Kısacası, başlıba~ına bir efsanedir 

Cannes. 

Tabii kı, bu efsane yalnızca festivalcilerle, sine

ma sektc:ırUnün çalışanlarının, yani yapımcılar 

ve yaratıcıların Urün(ı değil. Sinema yazarlan 

nm da çorbada önemli bir katkısı var. Bir vo· 

netmeni bir gun içinde yıldızla~tırmak. ya da 

yerin dibine batırmak qibi ola~anUstu bir güç 

sahibi oluverır sinema yazarları festlvallerde. 

Özellikle Cannes'da. Yüzlerce ülkeden buraya 

akın eden dört bine yakın sinema yazarı ve ga

zeteci yılın en meşakkatli, ama en mutlu günle

rini burada geçirırler. Gazetelerine geçtikleri 

yazıların, festival dergilerine verdikleri 'yıl

dız'ların (ya da notların> dikkatle izlendiğıni bi

lirler çünkü. Filmierin kaderleri onların elinde

dir. Ho~görUye yer yoktur burada. En acımasız 

ele§tirileri yazan, en 'kırık' notları veren yazar

lar, Canne.,'ın en çok ılgi gören şahsiyetlerı ara

sındadır (hele, dünya pazarlarını etkileyebıle

cek bir ülkenin saygın bir gazetesindr yazıyor

sanız, durumunuz ıyice ayrıcalıklıdır). 

Sinema yazarları için Cannes'ın önemi, kendi

lerine verilen onemelen kaynaklanmaz elbette. 

Bilirler kı, orada karşıianna çıkan 'creme de la 

creme'dir Yani, dünya sinemasının son bir yıl 

içinde ürettiği en iyiler_ .. Tekseçicilik yetkisine 

sahip olan festival yönetmeni (delegue general), 

dünyanın farklı bölgelennde olup bitenleri 1 yJ 

pılan her yeni filmi bildiği varsayılan umıanla 

nn önerdikleri filmleri izledikten sonra yilpar 

seçimini. Yani, Jnenıli bir filnıin dikkatterden 

kaçma olasılıgı pe~ryoktur. Ama. gene de her E>-





Sb 

vd PIE'itıı dnıekten kurtulanıaz festiv,ıl yönetme

nı. 'Rc·rni bölıimun ~eçim yetkisi ondadır Jmd, 

l~'5,tıv~:ılın )dO hvlunıiP.rınin cie ayı• se~ıcilerı ya 

da ~çıu 1 unıl\arı- '/ardır. Ve ço~u ı~;, fec.tival 

vonetınPnı 'eıı ıyı ·ı en seçı>menıekle ele~tirilir 

vrın boiUınlerııı <eç kılerinin daha iv ı oldugu· öy 

lenir ı,ısac.ısı, her~esi rııenınun etmek hiçbir 

Z<lll'Jn ıı1unıkun deQildir, Ama, krsin olan bir 

("C""/ ıt:iı ... ı o da Canne~- progrilmının bir butUn 

oı nal dunya sıneır.~sının o yılk dıınırnunu 

y,ın ''~ıQıd~ı. E1.11• program t...ıtrtıın edıc:ı bulun 

.nı:').l bu k.t-z 'lı.ı<:ı.l' ıvı değildi diye hoınurd,:ı 

nı• t: Tıpk1 bıı yıl olduqu l)ıbl 

NEREDE ESKİ CANNES'LAR? 
ı,, Ct•~ ı .. ,, riE.' ')t; C.:uın~--. r, .. ;tıv,ılı'nln progr.\ 

mı e ; yıllut ı lt .:.:.tıy,)ı Nf'rt>cie •) oor} ~ml i CJf'i 

n ... · lar de-i ir· ;Vordu. El h lı yil la ı·, anımo:.ıvınlar 

s ~ı ~nın Milana 'ı.1vcı,-esı rMır:h 010 ,ı Mı/ mo> 

ilc ~ıoberg'ifı Matrna1e1 Ju/ie'sirıin ıFtakı:rı Jıı-

1 <!S C ıd dos. Jıır t :PI OdUIU e Yonetrne., 

' ~ 
1..Jidr n A;tıı• Pc.ıln ıye yı 

un L y • 'er ve~eırkcrt ne IL Pt•.3d 
1 z ,.,...ull) :ıptırdıı11 58 yılını vJ. da Bergınan, 

t:uro .ııof, Antonıonı ar;:ı~" nrlan F~llini'nin sıynla 

k All n Paıınıye 'i k 3.ptıô.ı ı·· .ı;q Fe tıvali nı 

Jl tabilir er r: ı' 

1-Q''ı 711'1i 1 ı1 ·r n oduılerıııı uıım~y;ılıı, vı 

-:.ese, Na/m Ağacı (Le Albero degli zaccoli, 

J9c8ı ile O Imi. V. BO'Ierden 2000'1ere· l<ll· 

ro~ıwa, WajdJ. Guney, Wenders. Kusturica, 

Jofte. Coen, T ner. Angelopoı.ılos ve daha ni c~ 

usta 

Geçmiş yıliann Odül t,ıblolanna b,ıkıldıgınd.ı, 

ılırllerin her zaman doğru kararlar venııediğini 

gcirnıek zor değıl. 1\imı odi.illü filmler çoktan 

unutulurken, jl.ınlerin orıernsemediği bazı ha~ 

y,ıpıtların sineına tarihinin sayfalarında hak. et

tikten yeı i aldığını bilıvoru~. Tarihten d.1ha iyi 

bir ydrgıç olma.,, ı gerek 

KARAMSARUK KOL GEZİYOR 
Bu geneliemelerin ardındı.m gelelim bu yıl kı fe~ 

tivale ... Bana kJit~':l. karam>arlığın herkesi 

tutsah aldığı bir yıl olarak ~arihe 9ececek Sb. 

FestivaL Prograındc::ı yer alan fi\mrerın buvlik 

bır çoqıınlu(Ju1 ıns.anlık durumuna ili~kin kJ 

ram~ar yorurnlarıyld dikkati çekerl\en, elPştir 

ınenler de son yılların en zayıf programıyla kar 

ştla~nıcmın yarattığı karJ.msarlıkla J.yıtldılar 

C aımes ·dan. 

ı cln.mxır duyl)ulann ff'<:.tivale darnga~ını vJr 

m ı:ınd.ı 1çınde y.ış.ıdığımız dı.inyanırı ı, ::ıyqı "e 
rıcı 91diş.3tı buyük rol ..ıvnuyordu ı~u~kusu.'. ll 

EyiLil ve Irak savaşı doğnıdan olmasa dJ.1 do· 

:aylı biçımde rtkitr.mişti festivali. Ybnetmenle

~ın ın~.:ınlı(jın ıçine duştu(ıu Pkonomık ve etik 

k··izden etkılenmesı kaçınılmazdı P.lbette. Aıııa. 

l~ıl sorun filnıler n k..ır.:ı.nı~r bakış dÇısı degil, 

anl;::;tım 3.~ısından veter.,ızliğiydL Yukarda eld

Iarını ;;,ıraladıgımız geçmiş yılların odUIIu yo-

çimele kullanmasına karşın, yerel d~ kalmıyor, 

mesajını evren)€'! bir boyuta ulaştırarak, insa

nın varoluşunu lJOrguluyordu. 

Ceylan'ın Uzak'ı ve Trier'in Oogville'i uzPrıne 

çok şey yazıldı yazılacak. UzaK ın aldığı odül" 

leri bileğinin hakkıyla aldığına inanıvorunı. Tri 

er \se1 cesur anlatımının kurbanı oldu. Uüriniıı 

iddıalı yOnetmenleri Soderbergh ve Ctıf.raıı'nun 

kıskançlığına kurban gitmiş olmasın!). Yalnız 

ca o mu? Nicole Kidman da başarılı yorııınu

nun k.Jr§ılı(jını alamadan dcindi.ı Cannes'dan. 

Ama durun bal< alım; Dogvilft?irı devam film leri 

geliyor. Onümıızdekl iki yıl, Trier'in Cannes'da 

başa güreşecegıne ve bir keresinde rmıtlak ödü 

lu yakalayacagma kuşl<.unı yok. 

BARBARLAR ÜSTÜNE YORUMLAR 
Jurinin t\ltın PJinıiye'ye layık gorduği.ı film, 

Arnerikan bağımsız sineınacılanndan Gus Van 

S ant'ın Fil i (Eieph,1n0 oldu. Adını Curnhı.ırı· 

yetçı Parti'nin 'fıl'inden alan yapım, tıpk ı Do9-

ı·ille gibi Amerikan 'rf'hennem'ini konu alıyor. 

Ama, yargılamakLan çok anlamaya çalı?an bir 

tdvırla. Bır taşrd liseo;inde yaşanan gerçek bir 

ol;ıyı < Moore'un da konu aldığı), Columbıne Lı

sesi katliamını anlatmış Van Sant, bir belgı;ıs('l 

sadeliği içinde. Ama, olayın siyasal-toplumsal 

boyutlan yerine, toplumsal psikolojik boyutl arı

na odaklamı~ kamerasını. Doğrusu, anlatırnın 

yalınlığuıa 1 qen~ oyuncuların temiz yorumları 

na diyecek yok ama, Michael Moore'un heye

can vericı Bentnr Cic1 Silahım rBowlmg for Co 

lumbineJ filminden -;onra, pek yavan geldi ba-

netmenlerinin ve yapıtlarının düzeyıne yaklaşan na. Bel kı rle, jüri Oogville konusunda epey 

filmierin uyısı bin, ı kıyı geçmıyordu. Dünya ... ı

n('oması cıddi bi ı yantu:.ılıL krızi lle b<ı~baş.ıydı 

besbeli ı .. 

Ne VM kı b:... durum ırf'mamız açısından bı ı 

avantaj saQiıy"or. di.Jrıya ~ inemasının bu durguıı 

luğu içinde Nuri Bilge Ceylan'ın UzaKı bır mu 

cevher gibı parlıvordu. Kanımca1 festiv.:ıli., en 

l.ı.;r .. .J.rıl ikı fi!rnınden bırıydi Uzalı:. Diger• ı;p 

Lars von Tr er ıı DoavtltF'ı. 

ı fı:m d~ in nlık durumu U~tune bırer m..ı.nı 

te~to nıteligindeıydı. leylan T·-ier'e )ranta çok 

daha ıddiasız ı:.J.de bir film gerçekle~tirnııştı. 

Günunıuz ın:...ınınıtı içınd~ bulundugu bo~luir.' 

lo:Jybolmuşluk duygusunu ıno• nuan~larla c:ı.ıılat 

mıjl C•ylan lıon doğas.ndak. •;elışkiler ve 

toolum~l )'apının (l(HTk1Sızıığını bır . tıa rnuzr 

tartıştıkLın sonra. kimsenin fazla ~es çık.ırtnıa

yacağı FifdE' karar kılmıştır. 

Fest.valde barbarlar başroldevdi. diyebiliriz 

rahatlıkla. Quebec·ıı yonetmen tLe Declin de 

ı empire anıenrait1den anımsayahileceğimiz) 

Oeny~ Arcand, Les lnvaswns Barbar~s de 

Amerika'yı ıstila eden gôçmen 'barbarlar'a 

qondermeler yaptıktan ~onra, gerçek barbarlar 

olarak kapital bt toplumun kazan~ hırsıyla ya· 

nıp tutıı:;;ın bweylerıni gösteriyor. Oluınun .. ~ı

ğındekı bıt ;.osyalistirı dtinyanın durumuna ılı~ 

kin karamsar yorumlarını, ironi ve miıah age 

lerindf·n ust..ıı.a y.ırarlanarak yansıtıyor. En Iyi 

~ıenarvo Odulifnu .alması ŞJ~ırtıcı değil. Ar 

concl, h~r ıcıman olduğu gibı ovuntu yonetimin

de ustalığını konuituruyor: Ba~roldek.i Rı>my 

1 d rr ıl '6.,: ıle~ nuel nerbOI.J'V ~·m- YE' ı}inin ı:Jingın dhengı ıçiPd~ yans,tmı~t' Tr-er t'C ()ır.:ırd odııl .ılarnddı ,mıa dUn'{Jnın lıer koşe-

L 5 par-Dıı ı "her~ -Jra 1'1b4 1 ilP . ..,~redeY$e' '-"lynı temayı, ~nfonık boy ıllarda (-!n ~ınde izlevu •. ırıın beqenisıni kazanacağı lcesin. 

l) '·ıy, n r'f'tı Lotdun Alo~~~ Uc .i.Qtf.ı ıe ıatmay l<oylıtmuitıı. Toplumsal haskıl ır altın 

4.n•onn.nı , .. "' ).H. .ı o-,~~~ ile Altıı1'lr' :,.,_ daNilen hireyın trajik yal'gısını epik' bir ~ınla 

c; l, e metf der u 1.. ·e JPN.JI Yl '"par... tımı-. h·-}'.ıiperdt,e y~lrı'ıtırl<.eıı, qunuınuı Am" 

lQ ı ı ı F --? M.ır'et 1..1 ; ll Las...ı 

R 1 11(1}1Uk Jl• 

rikJn bpltıııııın ı .-,r.ı dermeiP• yapıy ,rdu An· ı. 

, .. 1 dı~rdı w n · ·' r."'n h..ıyv.ll:, ,_.rqutama' !ı 

.Jürinin En l_.,ıi Kadın Oyum.L.ı stçtıgı Marie·Jo

ceeo Ctoze ve ote~i \Jyuncular da çok ba)arılı. 

Aro.ndJın ~ar,mı .. arhğını payla?Jıt bır başka 

yonetmen de Mıchaet Haneke. Bu 1-:ez, qunü 

ı-r•uzd;:ın bir l~vı.:u ilnlrıtnı.ık yı:rine qeleceqe balı:· 

o yı ,.n ·l..i yerel tonhr- ~n derec,... OlvJlu bı rıı.:tyı )eçını~. Buqun~u clunya duzerıının bır pro 



ıeksiyonu Kurtlarm !amam (Le temp~ du lo cent Go~llo·1 ı ın The P.rrvtn Bun11y ~ını hıç 'IJY· 

up~·). Barbarlık ın~.anın ıçinde diyor Haneke rrıaym: Fec~tlvalıJc Fransıı ·~menıa:'nı tenıc:.l 

Ele .Jldtğı t""rnaya ·;oziJnıuz yok ama, anlauın erJt=ı-n ba'idrılı bir film 'l<lr mıyd; diye merak ~dP· 

açı~ındJn bel kı de Pn kötU filmı bu. l·;:ıbf'lle ce~ olursanız, ol~ ..:ı olsa. Cıcı.ud~ Millıı-r'in ('.;.hov 

HuppPrt'e de yazık olrnuş doğrusu. Bır başka C Martı) uyarl,ıma~i Küçük Lill""':iinı ıLa f'etıtt 

gelecek proıeksıyorıu da Çin'den. 21. yllzylld,ı LifiJ ve Raoul Ruı.z'in fant.:~:>tiV deneme'-ı O 

y.ışanmı~ bir felaket ;onrası. [çinde bulun Giıriı..inıi (Ct.' jour-la) ·;oyleyebilirim (Ü da, Ruız 

dukları katı düzenden kuı1ulnıak için çabala hayranlanndan başkasına pek yaramaz za 

yarı. anc::ık düşlerinde özgür olabilen in~.anların ten) Andre Techine, kayıplar (Les E.qare', 

oykusüııu cınlatnıı~ 'l'u Lik W ai, festivalin 'Bel 

li Bir Bdkış bölumunde gosterilen All Tomor 

row :o Parties adlı filminde 

Ru~ sinemasının erı iınemlı yaratıcılarından Ale

xander ·Jokurov, Bab,: ve Oğul1a (Otet.s ı syn) 

kendi yolunda ilerliyor. ama Ana ve 09ul'da 

<Mat ı )yn, 1997) elde ettiği yalınlığa ve duygu 

yoğunluğuna ulasanııyor. Gene de, vefakar FIP· 

RE':iCI üyelerinin oyunu;llmayı ba~arıyor. 

DÜŞ I<IRIKUKLARI 
B.:ırbarl.ır bu ytl dunyanın her köşesinde gün

demde Hector Babenco, yeni filmi Carandi

rtirl.ı bir hapishane doktorunun gözünden mah

kumlara yaşatıları dehşeti sergiliyor. Ama, 

Örumcek Katlının Opücilğılnün fKist: of the 

~pıder Wornan, 1985) Babenco'sunu boıuna 

aramayın, bulamaısınız bu filmde. 

Yoldan Çıkanlar diye de ç.evrilebilir) adlı yeni 

lilmirıin 1 omı•.unu yakın tarihten ·N azi i~oa.lı 

günlerinden- lim!~. Ama, ne Ozgun bır .fOruııı 

ne de ozylın bir .:uılatım 11ar filmde. lngilı; ·iirlr:>· 

masınırı dahı çouıklanııdan Peter Greena 

way'in, Tı.ılse Luper ın \rali?lerr 3dlı tarihsel 

fantezi :>ı de, biçirr1 oyunlarına kurban gıtı 111~ 

(elbette k; ce5ur) bir denı·me. Tı.ıl;.e Luper'in dr_ 

vam filmlerini bekleyece-ğiz gem· de. 

Çin'li yönetmen Lou Ye'nin Mor Kelebeki rz; 
hudieJ de festival in t.arihsel yapu1ılan ara5ında 

yer alıyor. Aşkla, ideolojinin çatısınasını izieye 

vinı derken, Çın tarihinin karanlık koridorların· 

d..:ı kaybolabilirsiniz. Uıakdoğu sinemalarından 

da dışe dokunur bır ~ey çıkınamas·, knzin yal 

nıZC.cl Avrupa ilr lınırlı olınadıÇıını gösteriyor. 

Japonya'dan K voshı Kurosawa'nın Parlak be 

Fransız sinemasının genç ku~ğının parlak ısmi leceKinin Je Naomı l<lwase'r·in Sharısınır. 

François Ozon da düş kırıklığı yaratan bir ba~- hangi Olçtitlerle yarışrr,,:wa ~eçildigini anlanıak 

k~-t isinı. YUzme Havuzu (Swmıming PooiJ kolay değil. Tayvan'lı Lin C:henq-Sheng'ır 'Bel 

Charlotte Rampling'in varlığına rağmen, ayak li Bir Bakıi bölurıılınde gösterilen Robinson'~ 

W. zor duran bir film. Kuşaklar arası çatışma Crusoe'c;urıun onlardan ne farkı var·· 1-.·sac:ısi, 

temasından. sıradan bir polisiye nasıl çıkar di Avrupa'dan Asya· ya, hatta Latin Arnenka'ya 

ye merak edenlere. Yaşlılık ve aşk Ustune bir uzanan bir h:,ırlı~ hakim sinema dünyasında 

denenıe gerçekleştiren Bertrand B ller'in Pirzo- Iran'dan gelen iki film, Samira Makmalbaf'in 

l.ılafı <Les côtelettes) kariyerinin en basarısız lkindwm Saat Beite (Pan} e asrJ ve Cafer Pa-

yapıtı olsa qerek O da, bir çırpıda i kı büyük nalıı'nin Kan ve Alt m rTefaye sorgfı) adi: y.1pını 

oyuncuyu, Philippe Notret ile Michel Bouqu lan, Fa~'lı yönetmen Faouzi Be·1saidi'nin 81r 

ef'yı harcayıverrıi~. Gille~ Marchand'ın Bam- A)1
! ıMı!le moisJ ~aminıı 11e naıf anlatımlar.y 

bı}i K.·m Oldurdü? (Qui tue Bambi?J adlı po la hu kur.-ık ortamda bırer vah3 gıbi durı..vor. 

ısiyesını, Gerard 1' rawczyk"ın açılışta goster Ne der ınıı ı-•)~ . ..:i <;ınema.rı11 gı->leceği Ortacıo-

Altm Palmiye (Pa/me d 'Or): Eleohant Ir D Yön.: r,., Van <.aıt <~BD) 

Büyük Jüri Ödii/ü (Grand Prix): k~k Yön.: Nuri Bil gr Ceylan 

En İyi Yönetmen: r1u• 'v~ln Sant ı"E1Pphanr 1 

En İyi Erkek Oyuncu: Muz., ffer Ölrlemir ve Mehrcıı"t Emir ı Topr~ k (!l·ak 

En İyi Kadm Oyuncu: I'Ji ırie·Josee C ro:..~ ·. Tne B.JrD.ıuan lrıvaswm 

En Iyi Sendryo: !he 6 1rt1rıan fnhl51of1<. (t".-lfl:nrl,mr. /srif.isı Yön. : Derıy .. Arc,·md 

ı~ ıııada· F · ın~~' 

JUfl Ödülü: Prynı ~ Asr (A, F ı ve .11 fhe A.ftert1 ' ·ll L Yön.: '.il'liı ' M '~hm:ılbaf ··ı r .]r 

Altm Kamera: ((econ tr .• dıoı' Yön .: Chri trıffer F3r"' ı)Jnııı ·r' 1 

AltınKamera (Öıel Mansiyon): 0\c.ımu Yön .: ı:- ~ı.ıırıı, 8 .ı.ım.1! •Af ı ~nı.' :ı.ı 

En iyı K15a Film: rr ıc"..r Bay Yön . ~ llendyn Jc.· · ı ·Auu· '• ıly.J 

K1sa Film Jüri Ödülü: L 1-/,ırrrnp ım trtı Yön .: Juar - .. iJ,,,,~ ; Fı·ırıql 

( , r l ' ' -i ı ,- ~ ' .. -
' 4 1 ' 

.. Dogwlle, ron ld · -..; 

• Otets ı syn (Baba ve Ogul) 

• Telaye sorgh (Kan ve Altın) 
, · r~ 1- Jı 11 

• Akarui Miraı (Parlak Gelecek) 
Ynr- K yosr· r; HC: lW.J 

., QUI a tue Bambi? (Bambi 'yi Kim 
iJJdiirdü?) , m. C ıli rı.-~~ :har'j 
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