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: r ESTiVALLERDEN 
dünyanm sinemast 
viyana'daydt .. . 
«Avrupa'ntn en önemli film 
festivallerinden birisi olan 
Viennale'de iki hafta boyunca 
Norveç'ten Türkiye'ye, iki yüzü 
aş/on film seyircisiyle buluştu. 69 
yaşmdaki Yol<a Ono'yu misafir 
ederek 'From My Window' ad/1 

l son sergisini sanatsever/e ilk kez 
• Avrupa'da buluşturan Viennale'de 

bu yil Jacques Rivette, Sissy 

Spacek, Ed Lachman ve Jürgen 
Böttcher özel bölümlerinin 

yaniSira Zeki Demirkubuz 
'retrospektifi' de vardi.» 
sayfa 66 
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erkes burada, Viyana'da" diyordu Tre· 

var Howard, Üçüncü Adam'da.. Ca· 

suslukla bir ilgimiz yoktu ama ulusla· 

rarası platformda sayısız film eleşti· 

rmeni, sinemacı ve izleyicı, hep birlikte Viya· 

na'daydık. 

Avrupa'nın en önemli film festivallerinden birisi 

olan Viennale'de iki hafta boyunca Norveç'ten 

Türkiye'ye, iki yüzü aşkın film seyırcısiyle buluş· 

tu. 69 yaşındaki Yoko Ono'yu misafir ederek 

'From My Window' adlı son sergisini sanatse· 

ver/e ılk kez Avrupa'da buluşturan Viennale'de 

bu yıl Jacques Rivette, Sissy Spacek, Ed Lach· 

'llan ve Jürgen Böttcher özel bölümlerinin yanı 

s.ra Zekı Demirkubuz 'retrospektifi' de vardı. 

Itiraf ve Yazg1 ile festivallerde baş tacı edilen 

retrospek' , . 1 Demirkubuz bu kez C Blok, Masumiyet, Üçünciı 

alan Zrkı Sayfa da dahil olmak üzere beş filmiyle ilk kez 
DEm r~eubu'!'un 
ıJçar.tJ 

5311
, Avrupa'da uluslararası bir testıvalde yer aldı. 

< ır. nden bır Film eleştirmen/erinden ve seyirciden büyük ilgi 

kı. • gören Demirkubuz da Viyana'ya gelerek göste· 

Oldukça zengin bir 
programa sahip olan 

Viyana Film Festivali'nin 
ağır toplarından biri de 

beş filmlik bir retrospektifle 
Zeki Demirkubuz 

sinemasıydı. 

ESİN KÜÇÜKTEPEPlNAR 

rimler öncesi filmlerini sundu ve sonrasında so· 

ruları yanıtladı. 

Agnes Varda'nın Deux ans apres (İki Y1/ Sonra! 

filmi gibi ilk gösterimiere ve Alman sinemasınırı 

önemli örneklerine de yer veren festivali n önem· 

li özelliği Fipresci ödülü dışında verilen ödüller 

'gereksiz' bulunduğu için uluslararası bir yarış· 

ması olmaması. Fipresci ise ödülünü genç Ar· 

janlin/i yönetmen Diego Lerman'ın Tan de re· 

pente'sine verdi. 'Der Standard Okuyucu Ödü

/ü'nü ise Tayland'lı Pen-ek Ratanaruang'ın 

Manrak Transistar adlı filmi kazandı. Jüri ayrı· 

ca 17,000 Euro destek veren Viyana Film Ödü

lü'nu ve bir grup kaçak işçinin yaşam mücada

lesini anlattığı ilk filmi Nachtreise !Gece Yolcu

luğu) ile 20 yıldır Viyana'da yaşayan Kenan Kı

lıç'a verdi. 

Viennale'nin bu yılki programında yine birçok 

aşina isim ile yeni keşifler bir aradaydı. Takashi 

Kilana'nun üç öyküyle ölümsüz aşkı anlattığı 

son filmi Do/ls !Bebekler!, Belçikalı Jean-Pier

re Dardanne ile Luc Dardanne kardeşlerin Le 

fils (Oğul!, ilk filmiyle Meksika/ı Carlos Reyga

das'ın Japon, bağımsız ustalardan Amerikalı 

John Say/es'in Sunshine State, Gus van Sani'ın 

Gerry ve Bolivia'sı ile Arjantin/i Adrian Caeta

no'nun A Red Bear !Kırmızı Ayı! adlı filmleri 

günler öncesinden tükenen biletleriyle ilgi topla

yan ve öne çıkan yapım/ar arasındaydı. Yıl için

deki önemli festivallerden seçme/erin ana prog

ramı oluşturduğu Viennale'de, geçtiğimiz İstan

bul Film Festivali'nde konuğumuz olan Otar los

seliani de Lundi matin !Pazartesi Sabahi! filmi 

için Viyana'daydı. Berlin'den ödüllü Ha/be 

Trappe ve yönetmeni Andreas Dressen de filmi· 

ni bizzat tanıttı. Werner Herzog'dan Cronen

berg'e sayısız yönetmen/e çalışan ve önemli 

filmiere imza atan usta görüntü yönetmeni Ed 

Lachman ise sadece filmleriyle değil, renkli ki

şiliğiyle de testiva/in öne çıkan ismi oldu. Kısa 

filmler arasında Amerikalı Kristin Pepe'nin 

renk ve haraketle ilgilenen soyut Powwow'u, 

belgesellerde ise usta Fransız belgelse/ci Nicolas 

Philibert'in testiva/in açılış filmi olan Etre et 

avoir !Olmak ve Sahip Olmak! ilginç keşif/erdi. 

91 yaşında hala sinema yapmayı sürdüren Ma

nce/ de 0/iveira'nın enerjisini kuantum fiziği 

üzerinden kadın ve aşk ilişkilerine yönlendirdiği 

O Principio Da Ineerteza (l<esinsizlik Prensibii 

de festivaldeydi. Ekim ayındaki Avrupa Gezici 

Filmler Festivali sayesınde önceden izlediğimiz 

Ak ı Kaurismaki'nin Geçmişı Olmayan Adam'ını 

görebilmek için kuyruğa girmek zorunda olma 

mak ıse keyifliydi 




