
'j

■i-'

MUTLU CANAVAR AlLESl
Mutsuz da olsan aile iyidir, yoksa lanetlenirsin,
hayatin darmadagin oluverir!

BiClM*- ICEHIK*

Happy Family CIKIS16 6ubat YONETMEN Holger
Tappe SENARYO David Safier, Catharlna Junk
(David Safier'ln kitabindan) SESLENDlRENLER Emily
Warson, Jason isaacs, Nick Frost. Jessica Brown
Findiay, Delia Imrie YAPIM 2017 Ingiltere-Almanya
SURE 96 dk. DAGITIMTbe Moments Entertainment

Ebru ̂ ELiKTUCl - ebruceliktiig@gynail.comTolstoy'un ba§yapit!arindan "Anna
Karenina", "Biitiin mutlu aileler
birbirine benzer, her mutsuz
ailenin mutsuziugu kendine

goredir" diye ba§lar. Ne kadar sade ve ne
kadar dogru bir ciimle. "Mutlu Canavar
Ailesi"ndeki Wishbone aitesi de pek mutlu
sayilmaz. Dort ki§ilik ailenin reisi (!) Frank,
sinirleri gerildiginde gaz ^ikaran, parronuna
hay]r diyemeyen, hep yorgun ve uyuklayan
birbeyaz yakali. Anne Emma, ailesini bir
arada tutmak i^;in firsatlar yaratmaya
^aJi§iyor, biryandan da para kazandirmayan

:  bir kitap^iyi i§letiyor. Ergen kizlari Fay, ya§i
I  geregi ba§ta annesi olmak iizere ailesinden
j  nefret ediyor. Smifmin en zeki ve ^ah^kan
I  bgrencilerinden Max ise okuldaki bir

zorbanm kurbani. Ailenin ba§ina oyle bir
dart gelecek ki, her biri birer canavara
donufecek ve (je^itli maceralarin sonunda

' birbirlerinin kiymetini anlayip sevgilermm
gucti sayesinde mutlu bir aile olacaklar. Bu
tabii ki 90k tanidik bir kurgu, aileye hitap

;  eden bir9ok film bu formiille kotarihr, fakat
"Mutlu Canavar Ailesi"nde senaryonun
aksakliklari hemen goze garpiyor.

Oncelikle film Kent Drakula'nm
fatosunda a9iliyor; erg 9a]an U9 yarasa
ve tam da gun agarirken kavrulmaktan
kurtularak §atoya ddnen Kent lie
bdylece tani§iyoruz. Derken
Kont'un cep telefonu 9aliyorve
kar§imiza Emma gikiyor. Kont'un
numarasinin bir kostiim
diikkanina ait oidugunu
zanneden Emma ondan
takma vampir di§i istiyor, Kont
da ona, bu kisacik telefon
g6ru§mesinde abayi yakiyor! Bu
bir yanii§ arama mi, Kom

ticarete mi atilmis anlavan^^^a§.k Drakula, Baba Yaga aSlf
yillardir mahkum cttigi §atosunH'''^'^'
Emma'yi vampire donii^turme "
Bunlar o kadar filmin ba^mda v

;  oluyor ki hikayeye girmek i^i^
I  acele soz konusu. Baba Yaga ise bii

biitiin aileyi birer canavar haline^^^^§hki
Artik Emma vampir, Frank Franlf^^'^W
Max kurt. Fay ise bir mumyadj.

Senaryodaki savruklu}^ g , ■bitmek tiikenmeyen sakarhwr
bezdiriyor, Drakula'nm bateknikleriyle siiruyor ve
,ifthikayeylealakalanormf'^^"^is^.tesadiifen kar|imi2a r,k,v ^a bin, ""
vazge^ilmezligine yapt, J"!'"
vurguyladafiimi„n,uhaf,)^;"^^tUken„„ '

kendini hissetti,; ,
AnimasyonL.

kadar ilerledi ki ^
Canavar
gensindekald.&.",""^"9ok
etmemekimkankarakterierlnesnekuw^^^'^'kle

hareketlenndebugeriiik''u"^^k
, gozii tirmahyor. Biryand '""
' kuma,vesa,gibid~,'^

ger?egeyak.nhg,dadikka"fkiyor.Ama sanki birioy.i
onces,ninanimasyonteknolojisi fiime hakim

dotayisiyla filmin yap,mydmin2017 olmas! §a^irtiyor. APM

lez

^?isi
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©19 Mart 1957
Bir muddetten beri Amerika'da bulunan Turk film artisti
Muzaffer Tema taninmi^ film §irketlerinden Fox firketi lie
bir anla§ma imzalamijtir. Muzaffer Tema, Fox ^irketinde
Elia Kazan'in rejisdrlugu alcinda film ̂ evirecektir.

THELMA
"Hcr§cyi a<;iklayaniayabiliriz!"

★ ★★ BlClM*** ICERlK*** OrUNCUlUX-*'***

PIKIS 30 Mart YONETMEN Joachim Trier SENARYO Eskil Vogt, JaachliT] Trier
OYUNGULAR Eill Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rataelsen, Ellen Dorrit Peiersen. Greihe Eltervag, Marie

Magnusdotter Solem, Anders Mossling YAPIM 2017 Norveci-Fransa-Oanimarka-lsves
SURE 116 dk.DAGITlM Baska Sinema (Sir Film)
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HADI BE DGLUM
Kivan^ Tatlitug, bcyazpci*dcdcgayct saniimi vc hakiki duiaiyor.

★ ★ BICIH** ICERIK** DYUNCUIUK***

CIKIS IGSubatViiNETMENBGraEgemenSENARYQFirarParlakQVUNGULARKivancTallilug,
Yucel Erren. Allhan TOrkdemlr. Ferldun DOzagac. Busra Develi, Sezai Aydin, Yildiz KQIlilr
YAPIM 20l8Turklye SURE 113 dk. DAGITIM CGV Mars Dagitim(25 Film)
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ccanbazoglii@gmail.com

^ Babalarveogullartylailgili filmier
aydayilda bir ̂ ekiliyor bizde, ama
qekilince de etkisi buyuk oluyor.
Gozya§lari sel otup akiyor, burunlar
sizliyor, salon hiqkinktan inliyor,
mendilleryetmiyor. "Hadi Be Oglum" da
bunlardan. Birgecelik ili^kiden dunyaya
gelmi§, anne sorunlu <;ikinca bakimi
babaya kalmif minik Efe'yie tekneci
Ali'nin buruk oykusu ozefle.

Kivanq Tatlitug iqin dnemli film bu.
Podyumdan, modellikten sinema ve TV
dunyasina geqi^ yapanlardan ne kadar
farkli oidugunu once diztlerle, ardindan
da"Kelebe|in Ruyasrndaki 90k ba^anli
performansiyla ortaya koymuf, seyircisi,

ele^tirmeni cumie alemi |a|irtmi5ti.

Ozellikle sinemada neleryapacagi merak
ediliyordu devaminda.

Hemen soyleyelim; Tatlitug yine (;ok
iyi. Produksiyon orta halli olsa da,
senaryodaki dagintklik rahatsiz etse de,
beyazperdede gayet samimi ve hakiki
duruyor. Hani bazi roller vardir; "Al da,
baftan sona kadar oyna doya, doya"
derler ya, ijte ayni durumda Tatlitug.
Aslinda, oyuncunun bu tip filmlerde i§i
zordur, ama kumajinda varsa
paslafmadan da sirtlayip goturiir film!.
Kivan^ Tatlitug'unki de bunayakin bir
performans. Ne bir yan oykij, ne de
(;ati§aca|i sivri bir ba^ka karakter
olmadan ba^tan sona ayni tempoda
yuriimeyi beceriyor.

Oede rolundeki YCicel Erten'i de

biraz aniatmak gerek. Turk tiyatrosunun
usta ismi kamera ontinde o kadar rahat

GVNERBUYUK

gunerlmyiik@gmail.com

^ Tafrait gen^ kadin biiyiik ;ehre
gitti|inde, ailesinin muhafazakar
baskisiyla duygulan arasinda kalir. Filmin
bafinda. Derken, bir ̂ ey olur, geng
kadinin bir hastaligi oldugu ortaya qikar,
ya da dogaCistu gui;leri, ya da ikisi birden.
Lezbiyen a^k, dini yasaklar, telekinetik
giiqler, halusinasyonlar, rCiyalar, nbbetler
i9 iqe geqer, birbirine dolanir. Bunlar o
kadar Iskandinav bir tempoda olur ki,
camlar ancak filmin sonunda pailar!

Thelma'yi yalniz, qekingen bir ta^rali
gen^ kadin olarak taniriz. ilk kar§ila§Ci|i
qelijkiler, universitede sosyallefmenin
do^l unsurlariyla ona ogretilenler
arasmdadir; bir yanda alkol, flbrt, hatia
odaya geq saatte donmek, bir yanda
anne babaya aniatilanlar. Geldigi
ijevrenin yasaklan var, bilim di§i inaniflan
van Thelma her gun hem ne kadar usiu
durduguyla ilgiii ailesine rapor verir, hem
de b|rendik(;e, ufku a9ildik9a dini
telkinlere giinden gtine yabancilajir.
(Yine de, neden iijki iqmedigiyle ilgili
bajlayan bir arkada§ sohbetinde laf
"Ateistler bunu da ai;iklasin"a gelir.
Hiristiyanlari anlamadi|ini soyleyen
ateist arkada^i sazi alip ust uste alayli
sorular sormaktadir. Thelma sessizce

dinler ve tek soruyla 9okbilmif
ijniversiteliyi etkisiz hale getirir: "Cep
telefonlari nasil qalifir?")

Dini baskiyla psikolojik gerilimi bir
araya getiren filmier eskiden beri var,
son zamanlarda kuzeyin sinemasi bu
bulujmaya korkutmaktan qok
sorgulamak i^in ba§vuruyor. 'Thelma"
bundan ibaret degil, farkli tCirlerden
tanifik oldugumuz dugumleri iist Ciste
atiyor.ya birbirine ba|liyor,ya
beklenmedik 962umler uretiyor.
Sembolizmi kullanirken de gayet olgulu.

Ozetle, dogaustii gu9leriyle,
akiindan ge<;eni gerijege donufturen
kahramani, neredeyse istedigi higbir jeyi
yapamayacak fekilde bastinlmif. Yani
olaganustij biryaraticilik potansiyaline
sahip olan insan, kadin, 90k korkuCmu|
babayi, o da inan(;lariyla baskt kurarak,
elini kolunu ancak bagiayabilmif.
'Thelma", 'aqiklanamayan §eyler'e kafa
yoracak, metafizigi tartifacak gib!
ba§layip ona cevap aramiyor, "Her feyi
aqiklayamayabiliriz" diye siynliyor. Ama
sonunda, agiklanabilir olsa da olmasa da,
yasakia, baskiyla, inkarlayine de
durduramazsin, diyor.

Dengeyi buimasi zor alanlarda
yurCiyup yamulmadan gidebilen bir film
ortaya (;ikmi|. 'Thelma"yi etkileyici kilan
bu olsa gerek.

ve dogal ki. Kisitli sahnelerine ragmen
90k omuz veriyor ba§role. Piyasada
onemli ijlerin siirekli t^etin Tekindor'la
Tamer Levent'e gittigi bir donemde ayni
jenerasyondan Yucel Erten'in son iki 09
filmdir hatirlanmaya ba^lanmasi
mutluluk verici geli§me. Qocuk oyuncu
Alihan Turkdemir de gayet inandirici bu
arada...

Reklamlardan gelen yonetmen Bora
Egemen, teknik aqidan parlak bir 9ali5ma

ortaya koysa da, 'ilk film' sendromunu
bertaraf etmekte zorlaniyor. (jiocuk ve
hastalik gibi sdmuruye son derece a9ik
iki malzemeye nazik ve hassasyakiafimi
etkileyici de, ortada bir hastalik varken
adini diliendirmekten ka9inmasi garip
mesela. Aynca, oykunun ge9tigi Ka^'in
turistik manzaralanyla ilgilenirken, yer

yer akif 1 zedelemesi eksi puan. Muzik
kullanimina hiq girmeyelim; hayli
sorunlu...
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