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Festival yola çıktı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen yeni bin yılın bu ilk

festivalinde, geçen yüzyıla damgasını vuran sinema sanatının, klasikten

moderne uzanan görkemli repertuarından ve geniş coğrafyasından seçilmiş,

büyüleyici ve heyecan verici filmler bir kez daha sinemaseverlerle bulaşacak.

Bu yıl, 1530 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Uluslararası

İstanbul Film Festivali'nin Festival Sponsorluğu geçen yıl olduğu gibi yine

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından üstlenildi.

Festival programında beş kıtadan 180'e yakın film yer alıyor. Geçtiğimiz yılın

bütün büyük festivallerini fethetmiş ve ödüllerle taçlandırılmış yeni yapımların

yanısıra 1930'lardan bu yana bir dizi büyük ustanın başyapıtlarından seçilmiş

klasikleri de içeren zengin bir seçki oluşturulmuş. Ayrıca Festival'in seçenekleri,

sadece coğrafyasının genişliği veya klasikmodern ayrımıyla sınırlandırılmanın

ötesinde belgeseller, kısa filmler ve canlandırma sinemasının yaratıcı

örneklerinin getirdiği zenginliklerle sinemaseverlere ulaşacak. Bu yılki programı

17 bölümden oluşan Festival'in film gösterileri, Beyoğlu'nda Emek, Atlas 12,

Alkazar ve Beyoğlu sinemaları ile Kadıköy'de Reks sinemasında, 12.00, 15.00,

19.00 ve 21.30 seanslarında gerçekleştirilecek. Ayrıca, bu yıl cumartesi günleri

saat 24.00'te Atlas sinemasında yer alacak olan "Geceyarısı Sineması"

gösterileri de Festival'e renk katacak. Festival sırasında Atatürk Kültür Merkezi

Fuayesi'nde "Afişlerle Türk Sineması" sergisi açılacak, konuk yönetmenlerin

katılacağı söyleşi ve basın toplantıları düzenlenecek.

Yarışmalar

Festivali uluslararası düzeye çıkaran bu resmi bölümde, Festival'in özel

temasını oluşturan "Sanat ve Sanatçı"nın (yazın, tiyatro, müzik, dans sinema,

plastik sanatlar vb.) dünyasını ele alan 12 film, Altın Lâle ödülü için yarışacak.

Bu filmlerin yönetmenleri ve oyuncuları, Festival'in konuğu olacak.

Bu yıl yarışmalı bölümde yer alan filmlerin hemen hepsi, başarılarını uluslararası

düzeyde kanıtlamış önemli, yaratıcı ve kışkırtıcı yapımlar. Bu bölümde yer alan

filmlerden Charles Matton'un Rembrandt'ı sanatçının gerçek yaşam öyküsüne

dramatik bir aynadan bakıyor. Ünlü Amerikalı oyuncu/yönetmen Tim Robbins'in

son filmi "Cradle Will Rocak/Beşik Sallanacak" da, aynı şekilde aralarında

Orson Welles gibi ünlü sanatçıların bulunduğu bir grup tiyatrocunun bir oyun

çevresinde değişen yaşamlarını resmedecek. Raul Ruiz'in Marcel Proust'un
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ünlü eserini yazarın yaşamıyla birleştirerek perdeye taşıyan görkemli

uyarlaması "Yeniden Keşfedilen Zaman" edebiyatsinema ilişkisinin heyecan

veren örneklerinden. Ulusal yarışma bölümünde ise daha önce izlemediğimiz

filmleri görme imkanımız olacak; Gürsel Ateş ve Yaşar Güner'in çok sınırlı bir

gösterim imkanı bulmuş olan "Sınır"ı, Canan Gerede'nin "Parçalanma"sı, Orhan

Oğuz'un "Kara Kentin Çocukları" ve Bora Tekay'ın "Fasulyesi"si merak ediliyor.

Sanat, Wenders, Cronenberg

"Sanatlar ve Sinema" bölümünde, Altın Lâle yarışmasına katılmayan, ancak

yine sanatın ve sanatçıların dünyasına ışık tutan görkemli filmler yer alıyor. Bu

yılın filmlerinin ana teması ağırlıklı olarak sinema sanatına, yönetmenler ve

müziğe odaklanıyor. Bölüme damgasını vuran belgesel sinemanın ana konusu

ise yönetmen portreleri: Dört Fransız yönetmen, hayran oldukları ustalar

üzerine çektikleri belgesellerle onların becerilerinin arkasındaki gizleri

aydınlatmaya ve sırları çözmeye çabalıyorlar.

Andrea S. Labarthe'ın "David Cronenberg, I Have to Make The Word Be Flesh/

David Cronenberg, Söze Can Vermeliyim"i ünlü korku ustasının gizemli âlemini

mercek altına alacak. Wim Wenders'in aynı adlı ünlü Kübalı müzik topluluğu

üzerine çektiği "Buena Vista Social Clup" belki de sinema tarihinin en sıradışı ve

heyecan verici müzik belgeseline imza atıyor.

Edebiyat beyazperdede

Festivalde artık gelenekselleşmiş ve sinemaseverlerin gözünde farklı ve özel bir

yer kazanmış olan "Edebiyattan Beyazperdeye" bölümü için seçilen filmler bu yıl

da edebiyat ile sinema arasında cesur ve incelikli bir köprü kuracak. Doksanlı

yaşlarını süren Portekizli büyük usta Manoel de Oliveira'nın yeni filmi "A

Carta/Mektup", Madame de la Fayette'in ünlü klasik metnine çağdaş bir

yorumla yeni bir soluk kazandırıyor. Türk izleyicisinin "The sweet Hereafter" ile

daha da sevdiği Kanadalı yönetmen Atom Egoyan, William Trevor'un, ünlü

"Güzel ile Hayvan" masalını günümüzün sanayi toplumunda orta yaşlı bir katil ile

genç bir kız arasında yeniden kurarak "Felicia's Journey/Felcia'nın

Yolculuğu"nda, kendi tarzında ürkütücü bir varoluş öyküsüne dönüştürüyor.

Diğer ilgi çekici bir yapım ise ABD'den katılan Ang Lee'nin yönettiği "Ride with

the Devil/Şeytana Yolculuk."

Robert Bresson geliyor!

Kısa bir süre önce, 93 yaşındayken aramızdan ayrılan ünlü Fransız yönetmen

Robert Bresson, sinemayı şiir ve resimle buluşturan; benzeri olmayan anlatımı

ve estetiğiyle yeni bir sinematografi oluşturan gerçek bir 'auteur'dü. Türkiye'de

pek tanınmayan yönetmen elli yıla yayılan olağanüstü kariyerinden seçilmiş ve

hepsi başyapıt kabul edilen dokuz filmlik bir şölenle yer alıyor bu yılki festivalde.
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Filmler: Women of the Bois de Boulogne / Boulogne Osmanı'nın Hanımları

(1945), Diary o a Country Priest / Bir Taşra Papazının Güncesi (1950), A Man

Escaped / Bir İdam Mahkumu Kaçtı (1956), Pickpocet / Yankesici (1959), The

Trial o Joan o Arca / Jeanne d'Arc'ın Yargılanması (1962), Balthazar / Rastgele

Balthazar (1966), Mauchette (1967), Lencelot o tehi Lake / Gölün Lancelot'su

(1974), Maney / Para (1983).

Ustaları unutmayalım...

"Ustalara Saygı" bölümünde Türk sinemasının alçakgönüllü ama usta

sinemacısı Süreyya Duru, iki filmiyle hatırlanacak. Yunan sinemasının ülkemizde

de çok sevilen büyük sanatçısı Theo Angelopoulos, festival izleyicisinin

yabancısı olduğu bir isim değil. Modern sinemanın mimarlarından biri sayılan

sanatçının ülkesinin acılı tarihiyle giriştiği hesaplaşmayı ve çağdaş Yunan

toplumunun sınırlarını sorgulayarak bulmaya çalıştığı insan kimliğinin suretlerini

programda yeralan dört filminde, kendine özgü bir anlatımın peceresinden

izleyeceğiz.

Son Cannes Film Festivali'nden bu yana tüm dünyada hayranlıkla izlenen ve

şimdiden başyapıt olarak nitelenen "Kikujiro No Natsu/ Kikujiro'nun Yazı",

festivalin gözdelerinden olmaya aday bir filmi. Yine festival aracılığıyla

ülkemizde tanınan ve sevilen bir sinemacı olan Ken Loach ise, kariyerinin

başlangıcından günümüze uzanan bir çizgide, İngiliz işçi sınıfının son otuz yılının

sıkıntılı ve çileli tarihini politik bir bakışla perdelerimize taşıyacak. Sanatçının

ikinci filmi olan ve ülkemizde ilk kez gösterilecek olan "Kes/Kerkenez",

sinemaseverlerin kaçırmaması gereken gerçek bir sinema olayı.

Gençlerin dünyası

Festival seyircisine yeni, farklı, özgün ve keşfedilmeye açık filmler sunan bu

geleneksel bölüm, bu yıl da dünyanın hemen tüm coğrafyasından seçilmiş 13

filmden oluşan zengin bir programla, ilk veya ikinci filmlerini gerçekleştiren genç

sinemacıları tanıtacak. Geçtiğimiz yıl ilk filmi 'Sitcom'la tanıdığımız Francois

Ozon, 'Les Amants Criminels/Katil Aşıklar'la yine sarsıcı ve şok edici

sinemasının kanlı rengine boyayacak perdelerimizi.

Ödüllü filmlerden iyi seyirlikler

Uluslararası İstanbul Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da, "Dünya

Festivallerinden" bölümü ile dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlenen belli başlı

film festivallerinde gösterilen ve çoğu ödül kazanmış filmlerden derlenmiş bir

bölüm sunuyor. Bu bölümde 29 film yer alıyor. Bazıları; Robert Altman'ın

"Cookie's Fortune/ Kurabiye'nin Talihi (ABD), oyuncu olarak tanıdığımız Antonio

Banderas'tan Crasy in Alabama/Alabama'da Çılgınlık (ABD), Claude Chabrol'ün

The Colour of Lies/ Yalanların Rengi(Fransa), Mısırlı yönetmen Yusuf

Chahine'nin The Other/Ötesi (Mısır), Bruno Dumont'un Humanity /



25 09 2013 AKSİYON

www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=5987 4/4

İnsanlık(Fransa), Jim Jarmusch'in The Way of the Samurai/Hayalet Köpek,

Abbas Kiarostami'nin The Wind Will Carry Us/ Rüzgar Bizi Sürükleyecek(İran),

Dani Levy'in The Giraffe/ Zürafa( Almanyaİsviçre) ve Todd Solondz'un

Happiness/ Mutluluk(ABD).

"Kadın" ayrı bir kategoride

Önceki yıllarda da kadın temasının ağırlıklı olduğu bölümlere yer veren Festival,

bu yıl yönetmeni erkek de olsa, teması veya öyküsü ile kadın odaklı olan bir

avuç filmle yeni bir sayfa açıyor. Pedro Almodovar'ın, bu yıl pek çok ödülle

taçlandırılmış ve çok sevilmiş komedisi "Annem Hakkında Herşey" gösterilecek.

Biri usta, diğeri genç ve yetenekli iki İran'lı sinemacının, Raiush Mehrijui'nin

"Hanım"ı ile Tahmineh Milani'nin "İki Kadın", "Kadın Öyküleri" bölümünün önemli

yapıtları.

Ve diğerleri...

"Çağımız Aynası Sinema: İnsan Hakları" bölümünde belgeseller ve kısa filmlerle

de desteklenen zengin bir yelpaze sunuluyor. Üstelik genç Türk yönetmenlerin

çalışmaları bu güzel yapıyı daha da güçlendiriyor. Ayfer Ergün'ün Türkiye'nin

"Çılgın" Anneleri, Hüseyin Karabey'in "Boran"ı, Kazım Öz'ün "Toprak"ı

Türkiye'den katılıyor.

"2000: 50. altın yıllarında" bölümünde ise yarım yüzyıl önce çevrilen bir avuç

film, zamana, teknolojiye, değişen dünyaya ve gelip geçen modalara rağmen

hâlâ benzersiz güzellikleriyle geçen yıllara meydan okuyorlar. Max Ophuls'ün

"Aşk Zinciri", Michelangelo Antonioni'nin "Chronicle o a love/ Bir Aşkın

Güncesi", Jean Costeau'nun "Orpheus/Orfe" su gibi. "Bir ülke bir sinema:

İngiltere" bölümünde 9899 yapımı sekiz filmle, son yıllarda yeni bir silkinişe

giren ve adeta yeniden dirilen İngiliz sinemasının çarpıcı bir panoramasına göz

atacağız. Michel Winterbottom'un "With or Without You/ Seninle ya da Sensiz"i

bunlardan birisi.

Ve fiyatlar...

Festival'de bilet fiyatları tam 3.500.000 TL; öğrenci ile 65 yaş ve üstü izleyiciler

için 2.250.000 TL olarak tespit edildi. Rezervasyon sırasında satın alınacak

biletler için ise 500.000 TL indirimli olarak, 3.000.000 TL ve 1.750.000 TL

ödenecek. Rezervasyonlar 14 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kültür ve Sanat

Vakfı Merkezi'nde ve Türkport aracılığıyla internet üzerinden de yapılabilecek.

İyi seyirler.
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