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Güneş açacak, film yeşerecek

Her yıl öncelikle yeni eklenen kategorileri ya da o yıla özgü tematik bölümleri ile

dikkat çeken festivalin bu yılki ilk sürprizi, Mayınlı Bölge. İster istemez ince

elenip sık dokunacak.

22. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin rezervasyonları bir süredir devam

ediyor. 12 Nisan ile 27 Nisan arasında yapılacak olan festivalde 200'e yakın film

gösterilecek. Bilet fiyatları 9 milyon. İster istemez ince elenip sık dokunacak. Yer

bulabilmek, o gün ve o seans geldiğinde açıkta kalmak da cabası. Ama festival,

sinemanın ötesinde macera vaadeden bir şey; kaçma, kovalamaca, hayal

kırıklığı, umduğunu bulamama, umduğundan fazlasını bulma hepsi bu maceraya

dahil.

Her yıl öncelikle yeni eklenen kategorileri ya da o yıla özgü tematik bölümleri ile

dikkat çeken festivalin bu yılki ilk sürprizi, Mayınlı Bölge. Önümüzdeki yıllarda da

korunması düşünülen bu bölüm gerek sinematografi, gerekse 'bakış açısı'

cihetiyle, hem dünyayı hem de sinemayı geleneksel sulardan uzaklara açılarak,

deneysel olandan yana tavır alarak algılamaya ve aktarmaya çalışan

yapımlardan oluşuyor. En azından benim anladığım 'Mayınlı Bölge'nin böyle bir

iddia taşıdığı. Bu bölümün ilgi çekici yapımlarına gelince: Sahra'daki son özgür

insanlardan birinin, çöl adamı Alifa'nın hayat hikayesini anlatan "Batının

Dokunamadığı Adam", hikayesiyle olduğu kadar Fransa'da kült bir isim olan

Raymond Depardon'un, görüntüleriyle de ilgi çekiyor. Ossama Mohammed'in

filmi "Sanduk al-Dunya/Fedakârlıklar" ise, göz alıcı güzellikteki Suriye

doğasında yer alan bir dağ köyündeki zorlu yaşantının gerçeküstü tasviri. Çoğu

eleştirmene göre yılın en başarılı ilk filmi olan Carlos Reygadas'un

"Japón/Japonya"sı aynı zamanda 2002'nin üzerinde en fazla tartışılan

filmlerinden biri. Ruhsal kurtuluşun mümkün olup olmadığını sorgulayan, ölüm

ve yaşam üstüne destansı bir meditasyon. Hemen her yıl Festival'de bir filmini

izlediğimiz Aleksander Sokurov bu yıl bu bölüm kapsamında; hayranların

merakla beklediği "Russian Ark/Rus Hazine Sandığı" burada. Mayınlı Bölge

anlaşıldığı ve basın bülteninde belirtildiği üzere, "özellikle farklı filmler peşinde

koşan, keşifçi sinefillerin ilgisini çekeceği düşünülen, sıra dışı ve "biraz zorlayıcı"

filmlerden" oluşuyor. Bölümün ilginç adı ise, geleneksel filmlerden hoşlanan

seyirciyi uyarma amacını taşıyor. Uyarının doğruluk derecesini filmleri izlemeden

anlayamayacağız sanırım. Biz şimdilik 'geleneksel sinema zevkimiz'e eğilelim ve

her dönem festivalin en verimli, en doyurucu olan, 'Anısına', 'Ustalara Saygı' vs.

gibi bölümlerine; sinema tarihinin önemli yönetmenlerini en iyi filmleriyle sunma

çabası içinde olan programlara bakalım.
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Ustalar ve seçmeler 

Geçen yıl Vittorio de Sica'yı tek başına ağırlayan Anısına, bu yıl Yasujiro

Yasujiro Ozu ve William Wyler'ın yapımlarına yer veriyor. Hem Ozu'nun son filmi

olan hem de tümüyle bir Ozu klasiği sayılabilecek olan 'Bir Güz Öğleden Sonra'

yönetmeni tanımak isteyenleri de, beğenenleri de ilgilendiren bir yapım.

Bakushu/Erken Gelen Yaz"da ise, yönetmen en sevdiği iki temayı, modern

Japonya'daki kültür çatışmaları ile bağımsız Japon kadınının ortaya çıkışını

birleştiriyor. Tokyo Story/Tokyo Hikâyesi" ise tek bir ailenin deneyimlerinin

merceğinden bakarak, değişen bir toplumda kaybolmuş geleneklerin ve

değerlerin suskun, nostaljik bir tablosunu çiziyor. Yedi film ile beyazperdeye

aksedecek olan Wyler ise yer yer ABD propagandası yapan filmleriyle

gündeme lezzetsiz bir damga vuracak, yer yer de Bette Davis vakasıyla, onun

'nahoş' karakterleri canlandırmadaki başarısını yanına katarak keyifli anlar

yaratacak. Jezebel ve The Letter/Mektup'ta olduğu gibi. Gelelim, garantili

sinema zevki vaadeden bölüme... 'Ustalara Saygı' bu yıl Claude Chabrol, Brian

De Palma, Zeki Ökten ve Edward Yang'ı 'sayacak', bize de bu sayımdan

düşecek yapımları izlemek kalacak. Sınıfsal çatışmalardan psikolojik ve ahlaki

gerilimlere/patlamalara uzanan olay örgüsüyle sık sık ruh ağacında Micheal

Hanneke ile akraba göründüğünü düşündüğümüz Chabrol'u çok sevdiği

temalarıyla yeniden izlemek mümkün. "A double tour/İhtiras Yumağı" (1959), bu

anlamda özel bir yere oturuyor. Yönetmen bu filminde daha sonra sık sık

işleyeceği taşra burjuvazisi, burjuva ahlâkı ve suçluluğu gibi konuları ilk kez ele

almıştı. Suç, sorumluluk ve cinayete varan intikam üzerine ironik ve aydınlatıcı

bir çalışma olan "Que la bête meure/Canavar Ölmeli" (1969), yaralı ruhların

sevgi ve dostluğu araması üzerine bir başyapıt olan "Le boucher/Kasap" (1970)

yönetmenin önemli filmlerinden. İlk gösterimi bir ay önce Berlin Film

Festivali'nde yapılan, yani ustanın son filmi olan "La fleur du mal/Kötülük

Çiçeği" (2003) de kapsam dahilinde. Genelde korkunun üstadı olan, Vietnam

Savaşı Amerika'sını, JFK suikasti saplantısını hicvetmeyi seven Brian De Palma,

"Greetings/Selamlar" (1968), çılgın ve anarşik "Hi, Mom!/Merhaba Anne!"de

(1970) Stephen King 'den yapılan ilk uyarlama olan "Carrie/Günah Tohumu"

(1976), Antonioni'nin ünlü "Blow-Up"ından esinlenilmiş "Blow Out/Patlama"

Palma sevenlerin es geçemeyecekleri tercihler olacak. "Ustalara Saygı"nın bu

yılki Türk ustası, Zeki Ökten. Adı önce Yılmaz Güney'in adıyla birlikte anılan

ama orada kalmayıp, sinemamızın en saygın yönetmenlerinden biri haline gelen

Ökten'in filmografisinden dört film seçilmiş: Berlin'den Gümüş Ayı'lı "Sürü"

(1978), "Pehlivan" (1984), "Düttürü Dünya" (1988), "Gülüm" (2002). Edward

Yang'ın başta Cannes olmak üzere, birçok festivalden En İyi Yönetmen ödülünü

getirmiş olan ve farklı kuşakların hayatları üzerine itinalı bir gözlem sunan filmi "

Bir, İki" ise tavsiye edeceklerimiz arasında.

Aile kutsaldır!

Cümle içinde 'aile' sözcüğünün geçmesine aldanmayın, asıl mânâ sondaki
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ünlem işaretinde. Festivalin bu yıla mahsus bu tematik bölümü genel olarak son

yüzyılda ailenin geldiği noktayı ele alan filmlerden oluşuyor. Filmler kimi zaman

onun sarsılışını ve çöküşünü irdeleyen, kimi zaman içerdiği geleneksel boyuta

eleştirel açıdan yaklaşan bir çizgi takip ediyorlar. Bunlar arasında sadece

Danimarkalı yönetmen Susanne Bier'in Dogma kurallarına uyarak çektiği "Open

Hearts/Açık Kalpler" ve orta yaş krizini son derece sevimli bir şekilde anlatan

"Halbe Treppe/Yolun Yarısında", Mike Leigh'in "All or Nothing/Ya Hep ya Hiç"i

dikkat çekiyor. Leigh 'Sırlar ve Yalanlar'da ele aldığı orta sınıf İngiliz ailesine

geri dönüyor. Hem filmleriyle, hem bizzat ziyaretiyle gündeme gelmiş olan Dani

Levy ise bu yıl bir trajikomediyle karşımızda: "Väter/Ben Babayım". Rus

yönetmen Valeri Todorovski'nin festivallerde beğenilen filmi "Lubovnik/Âşık",

Kieslowski'nin "Dekalog"unu çağrıştıran bir atmosferden, iki erkeğin aynı kadına

âşık olduğu hüzünlü bir öykü ve bol fikri malzeme veriyor izleyicisine.

Geçen yıl Festival izleyicilerinin "Fidel" adlı belgeseliyle tanıyıp çok beğendiği,

ünlü belgeselci Estela Bravo, siyasi dramlardan etkilenen insan öykülerinin

izinde; politik ve siyasi gelişmelerle bağlantılı bireysel izlekler tayin ediyor.

Küba, Şili, Güney Afrika ve Jamaika eksenli gazete haberlerinin ötesini merak

edenlerin duyarsız kalamayacağı yapımlar sunuyor. 'Duyarsızlık ve 'duyarlılık'

bir kez cümle içinde kullanılınca festivalin 'Çağımızın Aynası Sinema: İnsan

Hakları'ndan dem vurmak kaçınılmaz oluyor. İçeriği son olaylara ve dünyanın

geldiği noktaya oranla çok da tatmin edici olmayan bölümden seçebildiklerimiz

şunlar: "Zur lage/Ulusun Hali" adlı belgesel 2000'in Ocak ayında ağırlıklı olarak

aşırı sağa oy veren ırkçı Avusturya'yı aramaya ve anlamaya soyunan dört

yönetmenin anlam avcılığı açısından kayda değer. Festival seyircilerinin önceki

yıllardan tanıdığı Tunus'lu yönetmen Nouri Bouzid, "Les poupées d'argile/Kil

Bebekler"de, özgürlüğe giden yolu bulmaya çalışan üç yalnız insanın öyküsünü

anlatıyor. İranlı kadın yönetmen Manijeh Hekmat "Zendan-e Zanan/Kadınlar

Hapishanesi"nde mahkumların gerçek hikayelerine değinen bir filme imza

atıyor; filmin gösterimi Fecr Film Festivali'nde engellenmiş. Her dem sıcak ve

sancısı hiç dinmeyen İsrail-Filistin sorunu geçtiğimiz yılın aksine sadece tek bir

filmle yansımış bu yılki festivale. "Gaza Strip/Gazze Şeridi"nde medyanın

görmediği ve nakletmediği öyküler sunuyor. Yönetmen James Longley. 

Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin Dünya Festivallerinden bölümü, belli

başlı film festivallerinde gösterilmiş ve çoğu ödül kazanmış filmlerden derlenen

bir içeriğe sahip olmakla her yıl bayrağı önde götürür. Fabian Bielinsky'nin

ülkesinde ve ülkesi dışında çok ödül almış "Nueva reinas/Dokuz Kraliçe"si,

"Rosetta" (1999) ile Altın Palmiye almış Belçikalı sinemacılar Jean-Pierre ve Luc

Dardenne'nin yeni filmleri "Le fils/Oğul', festival izleyicilerinin daha önceki

yıllardan tanıdığı Hintli yönetmen Shaji N. Karun'un "Nishad/Sessiz Çığlık"ı, bir

başka Festival gözdesi, Abbas Kiarostami'nin "Ten/On"u ilk elden

sayabileceğimiz filmler arasında. Geçen yılların ustalarından, çağdaş Japon

sinemasının bir numaralı ismi Takeshi Kitano'nun "Dolls/Bebekler"ini ve Güney

Kore sinemasının büyük ustası Im Kwon-Taek'a, Cannes'da En İyi Yönetmen

ödülü getiren "Chihwaseon/Ateşten Fırça Darbeleri"ni de unutmamak gerek.
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16. yy.da geçen gerçek bir öyküden günümüzdeki silahsızlanma kavramına

oldukça yönlendirici bir bakış açısı getiren tarihi dram "Il mestiere delle

armi/Savaş Mesleği" modern ağır ateşli silahların ilk kurbanının ve onun

muktedirlerin entrikaları ve hıyanetleri arasında yaşadığı acının hikâyesini

perdeye taşıyor. Yönetmen Ermanno Olmi. Festivalin ulusal yarışma bölümü ise

Ömer Kavur'un Karşılaşma'sını sabırsızlıkla bekleyenleri muradına erdirecek;

'Uzak' ve 'Büyük Adam Küçük Aşk'ı kaçırmış olanlara bir imkan daha sunmuş

olacak. Uluslararası yarışma bölümünde ise "Sarhoş Atlar Zamanı"nın İranlı

yönetmeni Bahman Ghobadi'nin yeni filmi "Gomgashtei dar Aragh/Annemin

Ülkesinin Şarkıları"nı görme imkanı bulacağız.
2003-03-31
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