
Eurimag s T ıf 1 ntı .ı i tanbul'daydı 
ı 988 yılında fılm yapı m ve da~ıtımını 
destekiernek VI' Avrupa film nndustrisının 

gelişimınE' katkıda bulunmak amacıyla kurulan 
Eurımages , 2004'teki 91 Olağan icra Kurulu 
Toplantısı için Turkiye'deydi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın ev sahipliğınde, üye ülkenın 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı 
4 6 Ekim arasında Istanbul'da yapıldı. Toplantı 
sonucu yapılan açıklamada bu sene başvuran 
projelerden 13'üne toplam 4.422.000 euro 
destek verileceği belirtildi. Destek alacak filmler 
arasında Nuri Bilge Ceylan'ın 'iklimler' adlı 
projesinin yanında Carlos Saura, Paul Verhoeven, 
Danıs Tanovic gibi ünlü isimterin projeleri de 
yer alıyor. Bu arada toplantı nedeniyle 1-7 Ekim 
arası, Eurimages'ın desteklediği filmlerden bir 
seçki de Feriye Sineması'nda gösterildi. Umut 
Sanat'ın işbirliği ile gerçekleştirilen gösterimde 
Avrupa'nın ünlü yönetmenlerinin, herbiri pek çok 
ödül kazanmış yedi ayrı filmi izleyeniere sunuldu. 
Ayrıca etkinlik kapsamında 1 Ekim günü Feriye 
Sineması Hamdi Saver Salonu'nda 'Eurimages 
Sonrası Avrupa Sineması' konulu panel 
düzenlendi. Panele Eurimages Türkiye temsilcisi 
Faruk Günaltay ve yönetmen Ali Özgentürk 
konuşmacı olarak katıldılar. 

Bu yıl !D. yaşını kutlayan Avrupa Filmleri Festivali 
IGezıcı Festival), 1-31 Ekim tarihlerinde Ankara, 
bursa, lzmır, Kars, Van ve Kayseri'ye konuk oldu. 
restival bu yıl 4070 km yol katederek 21 ülkeden 
1!2 filrni izleyici le re sundu. Festivalde bu sene Türk 
·ıemasının usta yönetmeni Erksan'a bir ödül verildi 

.e yonetmenın Berlin Film Festivali 'Altın Ayı' ödüllü 
Susuz Yaz filmi gösterildi. Festival kapsamında ayrıca 
"'o' Dr. Kurtuluş Kayalı'nın kaleme aldığı 'Metin 
Erk:ian Sinemasını Okumayı Denemek' adlı kitap ile 
~emamızın önemli oyuncularından Hülya Koçyiğit 

n 'Yıldız : Hülya Koçyiğit' adlı bir kitap hazırland ı. 

Hollywood 'Sınav'ı! 
'Deli Yurek' ve' Kurtlar Vadisi ' d izi lerıylf) t,uyuk ·..ey ırc ı kıtl le rınc ulajan. aynı tarnar~Ja Deli Yu 
rek. Bumerang Cehennemi filmıne rJ'! ımti.l atan yonctmr·rı Osm;ın Sınav ın Hollywı:ıod • ort.ak 
bır film çekeceği açıklandı. 2005 yılı Nisan ayında ç.ekımlr,rınro tlil 11aracak rıroJPPın but.çP<.ırıın 
12 milyon dolar olarak ongorulduğu , Antalya Altın Portakal Film f estıwılı'nde duz . r lerıcn ba 
sın toplantısında açıklandı. Filmde, Usame Bın Ladın' i oldurmek utıere gorevlcndırılen bı r k.ahra 
man Amerikan askeri 'nin Ortadoğu'da yaşayacagı bır dıli mawra an liltılara~ Ba ,rollerı ıkı Ame 
rikalı oyuncunun ayrıayacağı film, Türkiye'de çekilecek. 

Sinema keyfine 3. boyut ekleniyor 
'Dıııtd ·ı f:ıoyJtlu Sırırrr J keyfı , st;ıııtuı 

drrinlıı;ı olan <;ilnal bır gerroklık duygu• t-Y'~ 'lırE'btr hı, •rrel< rır ı 

Diııtal 30 Salonu naa 1 Boyutlu fılmlı:• dışında hıgh 
ıziEy•cilero farklı bır o:lrrıryırı ya• atar~~ 

FiLMGEZGiNi ANADOLU'DA 
YOLUNA DEVAM EDiYOR 
Adana Çukurova Universitesi, Mersin 
Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, 
Malatya inönü Üniversitesi, Isparta 
Sülayman Demirel Universitesi, Elazığ Fırat 
Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve 
Diyarbakır Dicle Universilesi olmak üzere 
Anadolu'daki sekiz üniversiteyi dolaşan Yapı 
Kredi Üniversiteler arası Gezici Film Şenliği 
'filmgezgini' Kasım ayında da yoluna devam 
ediyor. Kasım boyunca gösterilecek filmler 
arasında Paramparça Aşklar Köpekler. 28 
Gün Sonra, Temmuz'da ve Ruhiann Kaç1s1 gibi 
vizyondayken ilgı uyandıran, bol ödüllü filmler 
yer alıyor. 

Detaylı bilgi için www.kampusce.com 

filmgezgini 

~~ 
5. Uluslararası izmır Kısa Film Festivali 
Hazırladığı program ile ızmirli sinemaseverleri son 
dönemde yapılmış olan nitelikli yerli ve yabancı kısa 
ve uzun metrajlı filmler ile buluşturmayı amaçlayan, 
Türkiye'deki sinema eğitimi veren tüm üniversitelerin 
akademisyen ve öğrencilerle temsil edildiği 5 
Uluslararası izmir Kısa Film Festivali, 18-30 Kasım 
2004 tarihlerinde 5. defa seyirciyle buluşuyor. Buca 
Belediyesi'nin katkıları ve Fransız Kültür Merkezi işbirliği 
ile her yıl kendini geliştiren festival e bu sene Türkiye 
dışında pek çok ülkeden katılım beklenıyor. Ulusal 
ve uluslararası alanda iki ayrı yarışma düzenlenecek 
festivalde, 'En Iyi Kurmaca', 'En Iyi Deneysel', 'En iyi 
Belgesel', 'En iyi Canlandırma ' dallarında 'Altın Kedi 
Ödülleri' verilecek. 




