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Festival bitti. Ödül Uzakdoğu'nun

Günlük yaşamın kanıksanmış temposuna 'es' verip , yavaşlayarak sinema

izlemeye karar verdik ve bol filmli film festivalinin hızına ayak uydurduk bu kez.

16. Film Festivali tam 16 gün sürdü ve 140 civarında film gösterildi. Önceden

belirlediklerimiz, sonradan hesaba kattıklarımız, kaçırdığımıza yandığımız derken

özel gösterimler, basın toplantıları ve final... On üç bölümden oluşan festival

programı geçen yılkine nazaran daha az filmi kapsıyorsa da pahada ağır

filmlerle, cazibe alanı gittikçe genişleyen sinemayı pek çok yönüyle temsil

edebilecek bir formdaydı. Tabii kimi dejenere örnekler dışında.

Festival müddetince devam eden basın toplantıları ise farklı sinema anlayışları

olan yönetmenlerin teorik mülahazalarına sahne oldu. Bu yıl Altın Lale

Jürisi'nde yer alan Jiri Menzel ve Sergei Bodrov sinemanın sade bir dil ve öykü

anlatmak anlamına geldiğini savundular. Özel gösterimde yer alan "Sayılarda

Boğulmak"ın yönetmeni Peter Greenaway ise katıldığı toplantıda ve sonraki

röportajlarında seyircinin imgeleri algılamaya zorlanması, öykünün yanısıra,

kullanılan sinema dilinin de vurgulu olması gerektiğini savundu. Tuna Erdem'le

yaptığı röportajda şöyle diyordu Greenaway: "Sinema bir sihirbazlık oyunundan

başka bir şey değildir. "Hakim iki kolda ilerleyen 'saf sinema' tanımlarından

hangisinin festivale damgasını vurduğu ise Altın Lale ödülleri verildiği zaman

belli oluyordu. Jiri Menzel (Çek Cumhuriyeti) başkanlığında Eleni Karaindrou

(Yunanistan), Peter Del Monte (İtalya), Fridrik Thor Fridiksson (İzlanda), Sergei

Bodrov (Rusya), Özay Fecht (AlmanyaTürkiye) ve Joan Dupont'dan (ABD

Fransa) oluşan jüri, ödülü son derece basit bir kurguyla vücuda getirilmiş

ancak duyarlı bir biçimde kotarılmış olan ÇinHong Kong ortak yapımı olan

"Maskeler Kralı"na verdi.

"Maskeler Kralı" meslek sırrını devredecek erkek bir varisi olmadığı için

endişelenen yaşlı bir maske sanatçısının köle pazarından aldığı fakat kız

olduğunu öğrendiği için yüz çevirdiği küçük Doggie ile yaşadığı olayları

anlatıyor. 1992 yılında ilk Altın Lale Ödülü'nü alan Çin sinemasına ikinci ödülü

getiren Maskeler Kralı, özverinin ve sanatın aşabileceği engeller üzerine, seyirci

ile oynamayan ve sürprizleri olmayan bir film. Yönetmen Wu Tianming cinsiyet

gibi açık ayrımcılıkların değil, ahlaki ve ruhi dokunun önemine gönderme

yapıyor. Maborossi, Şanghay Çetesi, Tahta Adamın Karısı, Chunking Ekspresi

gibi başarılı örneklerini geçen yıl da izlediğimiz Uzakdoğu sineması bu yıl bir

ödülle yetinmedi. Japon yapımı "Düşler Köyü" Uluslararası Jüri Özel Ödülü'nü

aldı. Yönetmen Yoichi Higashi'nin filmi iki yetişkin ressamın çocukluk günlerine
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dayanıyor. Büyüdükleri köyün yollarını, balık tuttukları nehrini ve

yaramazlıklarıyla illallah dedirttikleri çevre halkını resimlemeye karar veren ikiz

kardeşin öyküsü, pastoral güzelliklerinin yanısıra, köy ahalisi hakkında sürekli

dedikodu eden kimonolu sevimli cadıların varlığıyla hem fantastik hem de

eğlendirici bir boyut kazanıyor.

Yeni duyarlıklar ve çocuk yıldızlar

Gerek Maskeler Kralı, gerekse Düşler Köyü çocuk oyuncularının mükemmelliği

ile dikkat çekiyorlar. Bu filmlerin ödül alma gerekçelerinin 'insani ve duyarlı

yaklaşımları' olduğu düşünülürse saflığın ve hesapsızlığın çocuk değerleri ile

temsilini takdir etmemek ve bu küçüklerin yönetimi konusundaki başarıyı

görmezden gelmek imkansız gibi görünüyor... Söz çocuk yıldızlardan açılmışken

festivalin 'Bir Ülke / Bir Sinema: Fransa' bölümünde yer alan "Ponette"i

anmanın da yeri... "Ben karakterlerimi oyuncular onlara hayat versin diye

yazıyorum" diyen yönetmen Jacques Doillon, dört yaşındaki bir kız çocuğunun

annesinin ölümü üzerine başlattığı arayışı anlatıyor. Küçük kız ölümü, birdenbire

yok olmayı anlamlandırma çabasını hayran bırakan bir beceri ile oynuyor.

Babasının "Tanrı uzun zamandır yaşayan insanlarla ilgilenmiyor" sözlerine

rağmen dua etmekten ve sorularına makul cevaplar aramaktan vazgeçmeyen

Ponette, inatla unutkanlığa direniyor. Tek amacı annesini bir kez daha

görebilmek olan Ponette'i Victoria Thivisol canlandırmış. Bu filmdeki rolüyle

Venedik Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçilmiş. Jacques Doillon, Yeni

Dalga akımının günümüz uzantılarından biri olmasına rağmen, Ponette'i çıktığı

yolculukta yalnız bırakmıyor. Annesi çıkıp geliyor bir gün, hem de yoldan

öylesine geçer gibi. "Artık sızlanmanı istemiyorum" diyor. "Ne yapıp et mutlu

olmayı öğren, çünkü mutlu ruhlar asla ölmez'...

Ferran ve "Olanaklar Çağı"

Dünyanın öbür ucunda yaşayan bir insanla aynı refleksi vermek, sözleri kenara

bırakıp imgelemin çektiği sulara girmek, seyirci olmanın sorumluluğunu taşımak,

rahatsız edilmek, dünyanın gördüğü kabuslara ortak olmak, matarayı alıp

yollara düşmek, aynı şeylerden kaçmak, bütünleştiğini sandığın anda kendini

dışarıda bulmak, tuzaklara düşmek, alışmak. Ölümün, acının ve aşkın farklı

kadrajlarla yeniden şekillenmesi. "İşte bu..." demek, ya da şaşkınlığın kıyısında

sabırlı bir anlam arayışı. İyi bir filmin geldiği yüzlerce anlam olabilir. Pascale

Ferran'ın "Olanaklar Çağı" tam da böyle bir filmdi... Hayatın kıyısında yaşayıp

giderken onunla yüzleşmenin ne demek olduğunu anlamaya başlayan bir grup

gencin öyküsü bu. Telesekreterlerin, yapay ilişkilerin, illa da başarılı olma

arayışlarının ve hatta başarıların ardından gelen 'boşluk' ve yalnızlık

duygusunun, bu duyguların iki tek atmayla gidemeyeceğinin, tüm olanaklarına

rağmen kaçınılmaz modern çağ korkularının... Daha önceki festival

programlarında yer alan "Ölülerle Küçük Anlaşmalar" filminden tanıdığımız 37

yaşındaki bayan yönetmenin soru sorma biçimi ve detayda kaybolan özü bulma

arayışı sinema diline önemli bir ayrıcalık kazandırmış. Kamerayı fazla hareket
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ettirmemiş ve gençlerin doğal dinamizmine müdahale eden hiçbir atraksiyon

kullanmamış. Ferran aşkın, huzurun ve başarının izafiyetini, gerçeğin ve

mutluluğun ne olması gerektiğini araştırırken bellli bir idealizmi koruyor, ancak

'kader'in o an için anlaşılamayan cilvelerine opsiyon tanıyor, 'bir film çekerek

hayat çözümlenemez' diyor sanki. Çünkü 'Olanaklar Çağı' çoktan seçmeli

yaşamlar öneriyor. Seçtiğiniz yolun sonuna kadar gitmek zorunda değilsinizdir,

ama her ihtimal olası bir korkuyu ve çekingenliği içinde taşır artık... Hiç bir şey

yapmadan oturur bazıları. Ama Fredrik gibileri bir manifestoyla bu hayatı

yaşamayacaklarını ilan etmişlerdir bile. İnsana olanaklar sunan ama sonra

bunları kaybetme korkusu ile yapayalnız bırakan bu düzene katılmayıp kendisi

ve sevdiği kız için bir "Saflık Planı" yapar Fredrik. Kendi kabuğunu örme ve

korunma zamanıdır artık...

Bu filmlerin bir yolla tekrar gösterilmesi "olanaksız" mı acaba? Sayın TRT2

yetkililerinin bu konuda hassasiyet göstermelerini umuyoruz.

Ve diğerleri...

Festivalin ağır topları bu kadar değildi elbet. Bir kere Luis Bnuel, Claude

Sautet, Elia Kazan, Jiri Menzel için ne söylense azdır. Bnuel'in Nazarin, O,

Mahvedici Melek ve Arzunun Şu Karanlık Nesnesi' filmlerindeki çarpıcı ironiyi

izleme fırsatı elde etmek ekstra bir keyifti. Bugünkü özgün anlatım biçimlerinin

bile ulaşamadığı bir kışkırtıcılık taşıyan, seyirciyi tuzağa düşürerek düşünmesini

ve kolaylıkla kaçamamasını hedefleyen Bnuel hâlâ dolu salonlara oynadığını

görebilseydi amaçladığından fazlasını elde ettiğini düşünürdü herhalde...

"Edebiyattan Beyazperdeye" bölümünün en ilgi çekici yapımlarından olan

"Kafkas Mahkûmu" ise Rus yönetmen Sergei Bodrov'un Çeçenlere duyduğu

sempatiyi neredeyse yüksek sesle deklare eden, savaşın iki tarafını da insani

yönleriyle ele alan sıcak bir film. İzleyici tarafından çok beğenilen yapımın

senaryosu Tolstoy'un bir hikayesinden adapte edilmiş.

Bu yıl oldukça ilgi gören Bağımsız Amerikan Sinemasının başarılı örneklerinden

'Cenaze Töreni' yakında sinemalarda gösterime girecek. Dünya

Festivallerinden' bölümünün en göze çarpan filmi Haydutlar, Gürcü yönetmen

Otar Iosselini'nindi. Yine aynı bölümde yer alan "Fiorile" Taviani kardeşlerin tarz

değiştirip evcilleştikleri izlenimini verse de başarılı bir yapımdı. Uluslararası

Yarışma bölümünde yer alan "Yalan Makinesi" gerilim türünü sinemanın tüm

anlatım imkanlarına kavuşturduğu ve bu türe psikolojik/ duygusal ögeler

ekleyerek farklı bir ivme kazandırdığı için ne kadar övülse az. Kanada'lı

sinemacı Robert Lapage muhtemelen devasa prodüksiyonlarla değil, oldukça

sınırlı imkanlarla yola çıkıyor. Ama her defasında büyüleyici bir zekanın eseri ile,

sürprizlerle dolu bir kurguyla kuşatıyor seyirciyi. Geçtiğimiz yıl "Günah Çıkarma"

ile favorimiz haline gelen Lapage Altın Lale'yi yine alamadı ama Uluslararası

Sinema Eleştirmenleri ( FIPRESCI)Ödülüne layık görüldü. Aynı ödüle Ulusal

Yarışma'da layık görülen film Derviş Zaim'in "Tabutta Rövaşata"sı idi.
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Gizli Yüz'de başlattığı zamanı anlama ve zamansızlığı arama sürecine Akrebin

Yolculuğu' ile devam eden Ömer Kavur'un bu yapımı Ulusal Yarışma Jürisi

tarafından 'yılın en iyi Türk filmi" ödülüne layık görüldü.
1997-04-19
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