
Yeşilçam’dan Youtube’a 
Erkeklik Halleri 

Son yıllarda, sinemasever izleyicisini 
güncel sanat ile buluşturma hedefiyle, Kö-
ken Ergun, CANAN, Işıl Eğrikavuk gös-
terim ve sergileri gerçekleştiren Gezici 
Festival’in bu yılki sanatçı konuğu Zeyno 
Pekünlü. Pekünlü’nün videoları Yeşilçam 
melodramlarından,  YouTube’dan topla-
nan “How to..?” klipleriyle oluşturulmuş 
kolajlarına uzanarak farklı tahakküm bi-
çimlerinin kamusal ve özel tezahürlerini 
kat ediyor. Gerek Yeşilçam melodramları 
gerekse YouTube videolarında erkekler 
birbirleriyle konuşuyor, birbirlerine bakı-
yor; erkek karakterlerin ve erkekliğin in-
şasının yegâne nesnesi olan kadınlar ise 
ekran dışında kalıyor. Bu şekilde, video-
lar erkekliğin, aslında tam da gözümü-
zün önünde olması nedeniyle, her zaman 
gizli kalmış dünyasını çarpıtarak ortaya 
çıkarmayı başarıyor.

Bölüm kapsamında Zapata İstanbul’da, 
Hep O Şarkı, Erkek Erkeğe, Sus Kim-
seler Duymasın!, Kendine Ait Bir Ban-
yo ve Bir Kadına Ürkütmeden Nasıl 
Dokunursunuz? adlı filmler Alman Kül-
tür Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyiciy-
le buluşacak. Gösterimin ardından Zeyno 
Pekünlü ve Prof. Dr. Alev Özkazanç ile 
bir söyleşi gerçekleştirilecek. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi SALT 
işbirliğiyle düzenlenecek Zeyno Pekün-
lü sergisi, 18 Kasım’da kapılarını açarak 
festivalin habercisi olacak. Sanatçının 
festivalde göremeyeceğiniz işleri SALT 
Ulus’ta sergilenecek. 

GEZİCİ GAZETE
22. GEZİCİ FESTİVAL

Reha Erdem’le  
Sinemanın Altın Çağı

Gezici Festival, bu yıl seyircisini usta 
yönetmen Reha Erdem rehberliğinde, 
sinema sanatının görkemli geçmişinde 
bir yolculuğa davet ediyor. 

Reha Erdem’in Gezici Festival için 
oluşturduğu seçkide geçmişten günü-
müze ayna tutan beş klasik yer alıyor: 
Tehlikeli Fısıltı (Children’s Hour, 1961, 
William Wyler) Sessizlik (The Silence, 
1963, Ingmar Bergman) Ox-Bow Ola-
yı (The Ox-Bow Incident, 1943, William 
Wellman) Yankesici (Pickpocket, 1959, 
Robert Bresson) ve Stromboli (1950, Ro-
berto Rosselini). 

Reha Erdem, bu filmler aracılığıyla si-
nemanın aslında eskimediğini ve bize 
yeni ufuklar açmaya devam ettiğini 
hatırlatıyor. Kendi ifadesiyle, “Filmle-
rin zihin açıcı ustalıklarını, verecekleri 
benzersiz hazları, duyuracakları heye-
canları hatırlatma arzusuyla oluşmuş 
bir öneri bu seçki.” Reha Erdem, sinema-
nın altın çağı ve sinemada yenilenme-
nin tek umudu olarak gördüğü bu film-
leri seçme nedenlerini festival sırasında 
izleyicilerle paylaşacak.

Barışa Giden Yollar: Padraig 
O’Malley Ankara’ya geliyor

James Demo’nun Arabulucu (The Pe-
acemaker) belgeselinin gösterileceği 
bölüm kapsamında, filmin kahramanı 
Padraig  O’Malley Ankara’da olacak. 
Kuzey İrlanda, Kosova, Nijerya gibi ül-
kelerde barış müzakerelerinde bulunan 
O’Malley, ABD Büyükelçiliği ve Sivil 
Düşün’ün katkılarıyla gerçekleştirile-
cek film gösteriminin ardından Türkiye 
ve Ortadoğu’yla ilgili görüşlerini izleyi-
cilerle paylaşacak.



Dünya Sineması

Gezici Festival’in Dünya Sineması bölü-
mü, bu yıl da farklı ülkelerden en yeni ve 
çarpıcı filmleri seyircisiyle buluşturma-
ya devam ediyor.

Türkiye’deki ilk gösterimini Gezici Fes-
tival’de yapacak filmlerden ilki, Hayva-
nat (Zoology). Rusya yapımı bu heyecan 
verici filmin yönetmeni Ivan I. Tverdo-
vsky. Karlovy Vary başta olmak üzere 
pek çok uluslararası festivalden ödüller-
le dönen Hayvanat’ta, “öteki” olmanın 
orta yaşlı bir kadına neler hissettirdik-
leri, sürprizli bir öyküyle beyazperdeye 
taşınıyor: Kadın bir sabah, arkasında 
kuyrukla uyanıveriyor!

Thomas Bidegain’in, evden kaçan kızını 
arayan bir ailenin yaşadıklarını anlattığı 
filmi Kovboylar (The Cowboys) da Tür-
kiye’de ilk kez Gezici Festival’de gösteri-
lecek. Film, klasik western ile günümüz 
dünyasının sorunlarını buluşturuyor.

Usta yönetmen Jim Jarmusch’un Cannes 
Film Festivali’nde gösterilen son yapıtı 
Paterson Gezici Festival izleyicisiyle bu-
luşacak filmlerden bir diğeri. Jarmusch, 
amatör şair olan sıradan bir kahramana 
odaklanıyor. Yaşadığı şehirle aynı adı 
taşıyan otobüs şoförü Paterson son dere-
ce tekdüze bir hayat sürdürür, her sabah 
aynı saatte kalkıp işe gider, aklına düşen 
şiir dizelerini defterine aktarır, otobüs 
sürerken yolcularının konuşmalarına 
kulak misafiri olur, akşamları köpeğini 
gezdirip hep aynı bara uğrar... Jim Jar-
musch izleyiciyi iniş çıkış içermeyen bu 
olay örgüsüne bağlayıp sürüklüyor. 

Yılın sinema olayı Toni Erdmann da 
Gezici Festival’de. Maren Ade’nin Can-
nes’da ilk gösterimini yaptığından bu 
yana çok ses getiren, 2016 Fipresci Ödü-
lü sahibi ve Almanya’nın bu yılki Oscar 
adayı olan filmi, mayıs ayından bu yana 
uzun festival yolculuğuna devam edi-
yor. Yaşlı müzik öğretmeni Winfried’in 

büyük bir şirkette çalışan işkolik kızı 
Ines’le yakınlaşmak ve onu değiştirmek 
için gösterdiği çabalarını anlatan film, 
yer yer izleyiciyi kahkalara boğan bir ko-
mediye dönüşüyor. 

Yılın kaçırılmaması gereken filmlerden 
biri olan Tersane (Yard) İsveçli yönet-
men Mans Mansson imzalı. Berlin ve 
Göteborg film festivallerinde ilgiyle kar-
şılanan ve ödülle dönen filmde, orta yaşlı 
bir şair-yazarın işini kaybedip kendi çev-
resinden dışlandıktan sonra geçinmek 
için çalışmaya başladığı ve kurallarına 
tamamen yabancı olduğu tersanede ya-
şadıkları ve içine girdiği mülteci toplulu-
ğuyla ilişkileri anlatılıyor.

Brezilyalı yönetmen Kleber Mendon-
ça Filho’nun Cannes Film Festivali’nde 
yarışan filmi Aquarius, kentsel dönü-
şümün vurduğu evini yıktırmamakta 
kararlı Clara’nın mücadelesini anlatıyor. 
Clara’nın savaşına, eski anıları, bu anı-
lara eşlik eden müzikler ve eski aşkları 
eşlik ediyor. 

Mısır’ın Oscar adayı Çatışma (Clash) 
Mohamed Diab imzasını taşıyor. Farklı 
gruplardan eylemcilerin, bir polis kam-
yonetinde geçirdikleri gözaltı süresi 
boyunca yaşadıklarının anlatıldığı film, 

sadece yönetmenin dar alanda yarattığı 
mizansen için bile izlenmeye değer.

Festivalin animasyon ve vampir öyküle-
ri sevenlere bu yıl bir hediyesi var: Seul 
İstasyonu (Seoul Station). Koreli yönet-
men Sang-ho Yeon’un yakın zamanda izle-
yiciyle buluşan filmi Zombi Ekspresi’nin 
(Train to Busan) önbölümü olarak ger-
çekleştirdiği bu animasyon, Seul’de bir 
vampir salgınının başlamasıyla gelişen 
olaylar üzerine kurulu. Yönetmenin ilk 
filmi Domuzlar Kralı (King of Pigs) da 
Gezici Festival’de gösterilmişti.

Osmanlı’dan Manzaralar II

Festivalin 20. yılında ilki gerçekleşti-
rilen Osmanlı’dan Manzaralar, bu yıl, 
Hollanda Büyükelçiliği’nin katkıları ve 
EYE Film Enstitüsü işbirliğiyle, ikinci 
bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 
1918-1926 yılları arasında çekilmiş film-
lerde; Çanakkale Savaşı, zorunlu göçler 
ve turistik yerler görülüyor. Gösterim 
sırasında filmlerin arka planını Nezih 
Erdoğan anlatırken, Çiğdem Borucu pi-
yanosuyla bu sessiz görüntülere eşlik 
edecek.



Sükût Altındır:  
Buster Keaton

Sessiz sinemanın Charlie Chaplin ve 
Harold Lloyd ile birlikte en büyük üç 
isminden biri olan Buster Keaton, bir 
dönem unutulmuş olsa da bugün sine-
ma tarihinin dehaları arasında anılıyor. 
Bunun nedeni ise filmlerinin günümüz-
de anlam ve geçerliliğini yitirmemiş ol-
ması. Keaton filmleri, tehlikeli akrobasi 
numaralarının yanı sıra, olay örgüsü ve 
anlatım dili açısından da şaşırtıcı dere-
cede güncel. Bu durumun farkına varan-
lardan biri olan ünlü yazar Samuel Bec-
kett’in tek sinema deneyimi olan Film’in 
(1965) başrolü için Keaton’ı seçmesi de 
bunun bir kanıtı. 

ABD Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, ölü-
münün 50. yılında, Buster Keaton’ın en 
önemli dört kısa filmi, canlı müzik eşli-
ğinde gösterilecek: Bir Hafta (One Week, 
1920) Günah Keçisi (The Goat, 1921) Ti-
yatro Salonu (The Playhouse, 1921) ve 
Aynasızlar (Cops, 1922).

Kiarostami:   
Yarım Kalan Sözler

Abbas Kiarostami ile  
76 Dakika 15 Saniye

Görüntü yönetmeni Seyfullah Samadian, 
Abbas Kiarostami’nin çalışma ortağı ve 
yakın arkadaşı. On yılı aşkın bir süre bo-
yunca fotoğraf gezilerinden dostlarıyla 
paylaştığı özel anlara, ünlü yönetmenin 
hayatının farklı evrelerini filme almış. Ki-
arostami’nin ölümünün ardından bu zen-
gin arşivin içinden 76 dakikalık büyüle-
yici bir özet çıkarmış. Yönetmenin çok 
yönlü bir sanatçı ve insan olarak portresi 
Gezici Festival’de, ücretsiz olarak izleyi-
ciyle buluşacak.

Türkiye 2016

Türkiye 2016 bölümü, Türkiye sineması-
nın en yeni örneklerini, film ekipleriyle 
birlikte izleme olanağı sunuyor.

İlk gösteriminin yapıldığı Cannes Film 
Festivali’nden ödülle dönen ve dünya 
festivallerinde yolculuğu devam eden 
Albüm, Mehmet Can Mertoğlu’nun ilk 
uzun metrajlı filmi. Çocuk evlat edinen 
bir çiftin yaşadıklarını konu alan film, 
sinemamızda nadir görülen absürd tar-
zıyla, Türkiye Sineması’nın en yenilikçi 
yönetmenlerinden birini müjdeliyor.

Katıldığı festivallerde çok sayıda ödül 
alan Babamın Kanatları, Kıvanç Sezer 
imzalı. Film, sinemamızda yıllar sonra, 
işçi-işveren ilişkilerini, işçi ölümlerini 
ve güvencesiz çalışma koşullarını, ger-
çekçi bir senaryoya dayanarak anlatma-
sıyla önem kazanıyor. 

Bu yıl Gezici Festival için seçtiği film-
lerle konuğumuz olacak Reha Erdem’in 
son filmi Koca Dünya da Türkiye 2016 
bölümünde yer alıyor. İlk gösterimini 
yaptığı Venedik Film Festivali’nden 
ödüllerle dönen Koca Dünya, Adana 
Film Festivali’nde de En İyi Film dahil 
dört ödül kazandı.

Toronto Film Festivali’nde gösterilen 
ve üç dalda Asya Pasifik Ödülleri’ne 
aday olan Zeki Demirkubuz’un son fil-
mi Kor da yeni kurgusuyla festivalde 
gösterilecek. 

Oyuncu Rıza Sönmez’in sahte belgesel 
(mockumentary) olarak hayata geçirdiği 
ilk filmi Orhan Pamuk’a Söylemeyin, 
Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı 
da Var, yapısı itibariyle sinemamızda az 
rastlanır türden. Karslıların Orhan Pa-
muk’un romanı Kar’ın kendi gerçeklerini 
yansıtmadığını düşünmesinden esinle-
nerek perdeye taşınan hikâyede; hatırlı 
misafirlerini ağırlamak için acilen mü-
zisyen bulması gereken görme engelli 
şarkıcı Yüksel takip edilerek Kars sokak-
larında dolaşılıyor. Kar romanındakine 
benzeyen insan, sokak, obje fotoğrafları 
çeken, Orhan Pamuk hayranı berber Ka-
zım ile geleneksel müzisyenlerin haya-
letleri de bu gezintiye eşlik ediyor.

Soner Caner ve Barış Kaya’nın yönet-
menliğini yaptığı Rauf, ilk gösteriminin 
yapıldığı Berlin Film Festivali’nden bu 
yana çeşitli festivallerde 18 ödül aldı. 
Savaşın gölgesinde yaşayan küçük Ra-
uf’un saf aşkını odağa alan film, güçlü 
sinematografisi ve amatör oyuncuları-
nın başarısıyla göz dolduruyor.



Zeyno Pekünlü ile Dijital 
Hikâye Anlatımı Atölyesi

Bugün internet, bireysel, kolektif ya da 
interaktif olarak üretilen ve tüketilen, di-
jital teknolojilerden faydalanan bireysel, 
toplumsal, tarihsel anlatılarla dolu. Bu 

atölye çalışması, hikâye anlatıcılığının 
tarihini ve bugününü tartışmayı, dijital 
hikâye anlatımının siyaset, reklamcılık, 
aktivizm, oyun, eğitim, sanat alanların-
daki olanaklarına bir giriş yapmayı, film, 
canlandırma, imaj, yazı, hypertext, ses, 
blogging, radyo, sosyal medya gibi med-
yumlardaki farklı örnekleri incelemeyi 
ve bireysel ya da grup projeleri fikirlerini 
tartışmayı amaçlıyor.

İlk yılından bu yana Gezici Festival’i 
yalnız bırakmayan ve her yıl festivale 
birbirinden özgün afişler sunan Behiç 
Ak, bu yıl da hazırladığı afişle Gezici 
Festival’e desteğini sürdürüyor.
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Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri

Gezici Festival’in kısa film meraklıları 
için klasikleşmiş bölümü Kısa İyidir, bu 
yıl da Alman Kültür Merkezi’nde ücret-
siz olarak izleyiciyle buluşacak.

Çocukları bu yıl da unutmayan Festi-
val’in seçkisi bu kez Çek Cumhuriyeti’n-
den. Ücretsiz olarak küçük izleyicilerin 
beğenisine sunulacak filmlere büyükler 
de davetli. Çocuklara bir armağan da 
Avusturya Büyükelçiliği’nin katkılarıy-
la gerçekleştirilecek olan Canlandırma 
Atölyesi. Roland Schütz’ün ücretsiz ola-
rak düzenleyeceği atölyeye katılıp ilk 
filmini üretmek isteyen çocukların ebe-
veynleri festival ile iletişime geçebilir. 

www.ankarasinemadernegi.org

 facebook.com/gezicifestival
 twitter.com/gezicifestival 
 vimeo.com/gezicifestival
 instagram.com/gezicifestival
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