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M. Nedim Hazar
Haftanın Filmleri

ARTHUR VE GÖRÜNMEZLER: OY MİNİMOY MİNİMOY! Minimoylar gerçekten

var olamazlar değil mi? Yoksa olabilirler mi? On yaşındaki melek yüzlü, fırça

saçlı, çilli suratlı sevimli Arthur'un dedesi 4 yıl önce ortadan kaybolmuştur.

Ondan kalan tek iz, Afrika kabilelerine ait hikayelerin olduğu bir not defteridir.

Defterdeki hikayeler arasında, Minimoylar adında minyatür küçük insanları

anlatan hikayeler de bulunmaktadır. Filmde anlatılanlar imkansız gibi görünse

de, Arthur küçük kahramanların çok büyük işler başarabileceğine inanmaktadır.

Bayramda çocukların ilgisini çekebilecek (ve tabii çocuk ruhlu büyüklerin) güzel

bir tercih.

EVE GİDEN YOL: TEORİ TAMAM DA YA PRATİK?

Semir Arslanyürek enteresan bir sinema adamı. Teorik anlamda işi biliyor.

Lakin gelin görün ki iş pratiğe gelince değişiyor. Neredeyse bütün filmleri 'çiğ'

gibi duruyor Semir Hoca'nın. Eve Giden Yol; Osmanlı İmparatorluğu'nun I.

Dünya Savaşı'na girdiği dönemde yaşanan büyük bir aşk, fedakarlık ve intikam

öyküsü Kadro kalabalık, senaryo fena değil, dekor, kostüm, kalabalık

figürasyon, uzun çekim süresi filan 'eyvallah' da helva iyi değil hocam! Semir

Arslanyürek enteresan bir sinema adamı. Teorik anlamda işi biliyor. Lakin gelin

görün ki iş pratiğe gelince değişiyor. Neredeyse bütün filmleri 'çiğ' gibi duruyor

Semir Hoca'nın. Eve Giden Yol; Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na

girdiği dönemde yaşanan büyük bir aşk, fedakarlık ve intikam öyküsü Kadro

kalabalık, senaryo fena değil, dekor, kostüm, kalabalık figürasyon, uzun çekim

süresi filan 'eyvallah' da helva iyi değil hocam! 

KÜÇÜK KIYAMET: KENDİNDEN KAÇABİLİR MİSİN?

"Okul" filmiyle tanıdığımız Yağmur ve Durul Taylan Biraderler, bu kez deprem

korkusu yaşayan bir ailenin hikayesini perdeye taşıyor. Küçük kıyamet, Okul'a

göre çok daha sağlam ve başarılı. Ancak sorunsuz da değil. Okul filmindeki

saçma sapan Hollywood mukallitliğinin yerini bu kez daha aklı başında ve sakin

bir sinematografi almış. Ancak toplumlar ve korkular üzerine biraz daha kültürel

egzersiz gerekiyor. 
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