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Sinema Aşkına!

Festivalin bu yılki teması “Sinema 
Aşkına!”, sinemayı Türkiye’nin değişik 
kentlerindeki sinemaseverlerle buluştur-
mak ve Türkiye sinemasını dünyaya 
tanıtmak için tam 20 yıldır yollarda olan 
Gezici Festival’in, seyircisine 20’inci 
yılında bir doğum günü armağanı. Gezici 
Festival bu bölümde sinemaya duyulan 
aşkın hiç bitmediğinin birer kanıtı olan 
ve sinema tutkusunu konu alan filmleri 
bir araya getiriyor. 

Usta yönetmen Krzystof Kieslowski 
Amatör’de (Camera Buff), kamerasına 
giderek daha çok bağlanan ve dün-
yaya yalnızca vizörden baktığı için çev-
resindekileri yitiren bir sinemasevere 
odaklanıyor. Hayat ya da sinema ikilemi-
nin bir yansıması olan filmde, çocuğunun 
doğumu öncesinde onu filme çekebilmek 
için bir kamera alan ancak kendisini film 
çekmenin büyüsüne kaptırıp, elindekileri 
yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bir 
adamın hikayesi anlatılıyor. 

Çektiği her filmle bir anlatım aracı olarak 
sinemanın sınırlarını zorlayan Jean-Luc 
Godard, son filmi Dile Veda (Goodbye to 
Language) ile bu kez dijital ve üç boyutlu 
sinemanın, Hollywood’un ufkunun çok 
ötesinde, derin ve çok boyutlu bir anlatıya 
imkan sağlayabildiğini kanıtlıyor. Her şeyin 
düzensiz bir sırayla cereyan ettiği film; 
görsel, sinematik ve akıllara durgunluk 
veren üç boyutlu bir keyif sunuyor. 

Sinemanın olanakları üzerine bir güncel 
deneme olarak öne çıkan Diktatör 
Olduğumda (When I Will Be Dictator), bir 

zamanlar amatör sinemacıların gözdesi 
olan Süper 8 formatındaki görüntüler 
aracılığıyla kurgulanan hikayesi ile dik-
kat çekiyor. Bir bilim kurgu belgeseli 
niteliğindeki film, sinemada gerçeklik ve 
kurmaca arasındaki ilişkiyi sorguluyor. 
“Eğer başka evrenlerde, başka hayatlar 
yaşıyor olsaydım bir maceraperest, bir 
psikopat, mükemmel bir anne, muhasebeci 
ya da görünmez adam olabilirdim, ya siz?”

Kamerayı yetişkinlerin dünyasından 
çocuklarınkine taşıyan eleştirmen ve 
yönetmen Mark Cousins İlk Film’de 
(The First Movie), savaşla büyüyen ve 
daha önce hiç film görmemiş çocukların 
sinemayla tanışmasını perdeye yansıtıyor. 
Kuzey Irak Kürt bölgesindeki Goptapa’ya 
ziyaretini kaydeden Cousins’ın filmi; yer 
yer belgesel, yer yer kompozisyon, yer yer 
çağdaş günce niteliğinde bir yapım olarak 
seyirciyle buluşuyor. 

Cem Kaya’nın filmi Motör nam-ı diğer 
Remake, Remix, Ripoff, 60’lı ve 70’li 
yılların popüler Türk sinemasının tutkulu 
emektarlarını yakından tanımayı sağlı-
yor. Film, Yeşilçam döneminde dolaylı 
ya da dolaysız yollardan yabancı filmler-
den etkilenmiş yapımcıları, yönetmenleri 
ve bu etkileşimin doğurduğu sonuçları 

sinemaya aktarıyor. Başkalarından alı-
nan bir fikri kendine ait bir yapı içinde 
dönüştürürken ortaya çıkan yeniliklere 
odaklanan Motör nam-ı diğer Remake, 
Remix, Ripoff, etkileşimin kültürel 
faaliyet olarak çok önemli olduğunu ve 
yaratıcılığın temelinde taklit etmenin var 
olduğunu vurguluyor.  

Hayranlık duyduğu yönetmenin yerini 
almaya çalışan bir sinemaseverin gerçek 
hikayesinden yola çıkarak filme alınan 
Yakın Plan (Close-Up), aşkın nasıl 
saplantıya ve yanlışlıklar komedisine 
dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. 
Yönetmenliğini Abbas Kiarostami’nin 
yaptığı film, kendini ünlü yönetmen 
Mohsen Makhmalbaf olarak tanıtıp, 
Tahranlı üst sınıf bir ailenin içine yavaşça 
sızan Sabzian adında, işsiz İranlı bir adama 
karşı açılmış bir davayla başlıyor. Sab-
zian’ın aileyle geçirdiği sürece ait kesitler, 
kamera önünde eksiksiz canlandırılıyor ve 
seyirci gördüğünün ne kadarı gerçek, ne 
kadarı kurgu asla emin olamıyor. Nanni 
Moretti’nin, Kiarostami’nin bu klasik 
yapıtını, kendi işlettiği sinemada gösterime 
sokma hikayesini anlattığı kısa filmi Yakın 
Plan’ın Galası (Opening Day of Close-
Up) da Yakın Plan ile birlikte gösterilecek. 
Bu kısa film, Moretti’nin meslektaşına ve 
anaakım-dışı sinemaya bir saygı duruşu 
niteliğinde.

Her biri sinemaya birer aşk mektubu 
niteliğindeki bu filmler, aynı zamanda 
Gezici Festival’in ve izleyicisinin yalnız 
olmadığının da kanıtı. Aynı tutkuyla, 
daha nice yıllar birlikte olmak dileğiyle...
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Dünya Sineması

Her yıl farklı ülkelerden çarpıcı filmleri 
seyircisiyle buluşturan Gezici Festival, 
bu yıl da dünya sinemasının en yenilerini 
izleme fırsatı sunuyor. 

Dönüş ile tanıdığımız, Elena ile daha 
da sevdiğimiz Andrey Zvyagintsev’in 
dördüncü uzun metrajlı filmi Leviathan, 
Rusya’da küçük bir kasabada yaşa-
yan Kolya’nın hikayesini seyirciyle 
buluşturuyor. Thomas Hobbes’un “Le-
viathan” adlı kitabında devleti temsil eden 
canavara gönderme yapan ve Cannes’dan 
En İyi Senaryo ödülünü kazanan film, 
evi ve arazisi elinden alınmak istenen 
otomobil tamircisi Kolya’nın mücadele-
sini beyazperdeye taşıyor. 

Yönetmenliğini Levan Koguashvili’nin 
yaptığı İlk Randevu (Blind Dates), orta 
yaş yalnızlığını samimi bir şekilde beyaz-
perdeye yansıtıyor. Ailesi ile birlikte ya-
şayan 40’lı yaşlarındaki bekar öğretmen 
Sandro’nun, öğrencisinin annesi Manana 
ile ilişkisi, kadının kıskanç kocasının 
hapisten çıkıp Sandro’yu şoförü olarak işe 
almasıyla beklenmedik şekilde ilerliyor.

Dostoyevsky’nin “Beyaz Geceler” hi-
kayesinden uyarlanan, Kazak yönetmen 
Nariman Turebayev imzalı Beyaz Gece 
(Adventure), gece bekçisi Marat’ın 
her akşam aynı sokakta ve aynı yerde 
bekleyen gizemli kadına duyduğu tek 
taraflı aşkın ve sonrasında başlayan 
arkadaşlıklarının  hikayesini konu alıyor. 

Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşlerin 
yeni filmleri İki Gün, Bir Gece (Two 
Days, One Night), yine sosyal bir konuya; 
işsizliğe temas ediyor. Fransa’da bir 
taşra kasabasında yaşayan ve güneş 
panelleri üreten bir fabrikada işçi olan 
Sandra, geçirdiği depresyon nedeniyle 
bir süre devam edemediği işine dönmek 
üzereyken, işten kovulma tehlikesiyle kar-
şı karşıya olduğunu öğreniyor. Bin avro-
luk primi kaybetmemek için Sandra’nın 
işten çıkartılması yönünde oy kullanan iş 
arkadaşlarını iki gün ve bir gece boyunca 
tek tek ziyaret eden Sandra, onları primden 
vazgeçmeleri konusunda ikna etmeye 

çalışıyor. Dardenne Kardeşler, kapitalist 
sistem içinde gittikçe acımasızlaşan ve 
insanları da acımasızlığa iten çalışma 
koşullarını güçlü ve etkili anlatımlarıyla 
sinemaya aktarıyor. 

Viviane Amselem’in Boşanma Davası 
(Gett: The Trial of Viviane Amsalem), 
20 yıllık mutsuz evliliğini bitirmek 
isteyen Viviane’in, buna karşı çıkan 

pasif-agresif kocası Elisha ile haham 
hakimlere karşı yıllar süren mücadele-
sini konu alıyor. Yönetmenliğini Shlomi 
Elkabetz ve filmin başrol oyuncusu 
Ronit Elkabetz’in üstlendiği filmde, İs-
rail’de evlilik kurumuyla ilgili kararların 
haham hakimlerin kontrolünde olması 
ve boşanmanın ancak kocanın rızasıyla 
mümkün olabileceği çarpıcı şekilde 
anlatılıyor. 

Eğer binalar konuşabilseydi, kendileriyle 
ve bizimle ilgili ne söylerlerdi? Kültür 
Katedralleri (Cathedrals of Culture), 
bu soruya şaşırtıcı yanıtlar sunuyor. 
Bu üç boyutlu projede, birbirinden 
farklı altı ikonik bina, dünyaca ünlü 
altı yönetmen (Wim Wenders, Michael 
Glawogger, Michael Madsen, Robert 
Redford, Margreth Olin, Karim Aïnouz) 
tarafından beyazperdeye yansıtılıyor. Film 
seyirciyi; Berlin Filarmoni, Rusya Ulusal 
Kütüphanesi, Halden Hapishanesi, Salk 
Enstitüsü, Oslo Opera Binası ve Pompidou 
Merkezi’nde gezdirirken binalarla ko-
nuşma olanağı sağlıyor. İlk gösterimi 
Berlin Film Festivali’nde yapılan Kültür 
Katedralleri, insan eliyle oluşturulan 
yapıların perspektifinden insan hayatını 
mercek altına alıyor.

Yönetmenliğini Pedro Pires ve Robert 
Lepage’ın yaptığı Üçleme (Tryptique); 
zihin, dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi 
birbirine bağlı üç hayat ve üç farklı karakter 
üzerinden inceliyor. Lepage’ın tiyatro 
oyunu Lipsynch’ten sinemaya uyarlanan 
film; şizofreni hastası Michelle, beynin-
deki tümör nedeniyle konuşma kabiliye-
tini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olan 
kardeşi Marie ve Marie’nin önce doktoru 
sonra da sevgilisi olan Thomas’ın hayal ve 
gerçekle örülü hikayesini konu alıyor. 

Gezici Festival’in 20’nci yaşı Tuncel Kur-
tiz olmadan kutlanamazdı. Kurtiz, bu yıl 
da yönettiği belgesel, E5 Ölüm Yolu ile 
Gezici Festival’deki yerini alıyor. 

Filmin merkezinde efsanevi E5 Karayolu 
var. Bu yol, Güneydoğu Avrupa’dan baş-
layan işçi göçüyle, eski anavatanla ev 
sahibi ülke arasında ana bağlantı haline 
geldi. Tuncel Kurtiz, 1978’de İsveç’ten 
yola çıkıp Türkiye’ye gelen, bazıları 2 bin 
kilometreden fazla yol kateden insanları 
filme aldı. Görüntü yönetmenliğini Gani 
Turanlı’nın üstlendiği, Balkanlar’da ge-
çen 1978 tarihli bu yapım, söz konusu 
bölgede bugüne kadar yaşanan değişimi 
de gözler önüne seriyor.

Tuncel Kurtiz ile Yola Devam

Türkiye Sineması

“Türkiye 2014” bölümünde gösterilecek 
filmler yine heyecan verici. Gösterimler 
yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 
gerçekleşecek. Bu bölümde yer alan film-
ler; Saraybosna Film Festivali’nden En İyi 
Film ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle 
dönen Erol Mintaş’ın ilk filmi Annemin 
Şarkısı, Adana Film Festivali’nde En 
İyi Senaryo ödülü alan Derviş Zaim’in 
son filmi Balık, Tayfun Pirselimoğlu’na 
Roma’da En İyi Senaryo, İstanbul’da En 
İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Müzik 
ödüllerini getiren Ben O Değilim, Murat 
Düzgünoğlu’nun Adana Altın Koza’da 
Yılmaz Güney Ödülü’nü alan filmi Neden 
Tarkovski Olamıyorum?, Venedik Film 
Festivali’nde Jüri Özel Ödülü alan Kaan 
Müjdeci imzalı Sivas ve Adana Altın 
Koza’nın En İyi Film’i seçilen, Nesimi 
Yetik’in ilk uzun metrajlı filmi Toz Ruhu.



Müzede Bir Gün

“Müzede Bir Gün” bölümü Gezici 
Festival’in bu yılki sürprizlerinden. Bu yıl 
Venedik Film Festivali’nde “Yaşam Boyu 
Başarı” ödülü alan sinemacı Frederick 
Wiseman’ın yönettiği, ilk gösterimi 
Cannes Film Festivali’nde yapılan 
National Gallery’nin ve Jem Cohen 
imzalı, Locarno Film Festivali’nden ödül-
lü Ziyaret Saatleri’nin gösterimleri 
filmlere uygun özel mekanlarda ger-
çekleştirilecek. 

Önceki filmlerinde izleyiciyi Paris Opera 
Binası, Berkeley Kampüsü ve Central 
Park’ta gezdiren ve mekanlara ses veren 
84 yaşındaki genç yönetmen Frederick 
Wiseman imzalı National Gallery, görsel 
hikaye anlatıcılığının yepyeni bir formu 
olarak görülüyor. Bir keşif mekanı ve 
yeni şeyler öğrenme mabedi denebilecek 
National Gallery filminin özel gösterimi 
CerModern’de gerçekleştirilecek.

Jem  Cohen’in Ziyaret Saatleri’nde, iki 
yabancının yolları Viyana’da Sanat Ta-
rihi Müzesi’nde kesişiyor. New Yorklu 
sinemacı Cohen’in en ilginç işlerinden 
biri olarak görülen film, izleyiciyi hem 
müze içinde hem de Viyana sokaklarında 
tuhaf bir gezintiye çıkarıyor. 

“Gerçeğe Açılan Üç Kapı” edebiyatın 
çeşitli türlerinin yanı sıra sanatın farklı 
disiplinlerinde de ürün veren yazar 
Murathan Mungan’ın Gezici Festival için 

hazırladığı bir seçki. Mungan, “Gerçeğe 
Açılan Üç Kapı”da gerçekle olan ilişkimizi 
sinema aracılığıyla sorguluyor. Fotoğrafta 
ne görmek istiyoruz?: Cinayeti Gördüm 

(Blow Up; Michelangelo Antonioni, 1966) 
Ne duymak istiyoruz?: Konuşma (The 
Conversation; Francis Ford Coppola, 1974) 
ya da Hangi hikâyeye inanmak istiyoruz?: 
Rashomon (Akira Kurosawa, 1950).

“Gerçeğe Açılan Üç Kapı,” gerçeklik algısı 
ve doğasına olduğu kadar, genel anlamda 
insanlık durumuna dair bir düşünce 
egzersizi. Aynı zamanda sinemayı tutkuyla 
seven bir yazarın, “hakiki” sinemaya daveti: 
“Önce artistleri severiz, sonra sinemayı. 
Bana da öyle oldu. Sinemayı hep sevdim. 
Tutkuyla sevdim. Zor olan edebiyatı 
sevmektir. Edebiyat sevenlerin sevdikleri 
sinema, daha hakiki bir sinemadır. İyi 
edebiyatı sevenler, sinemayı edebiyata 
benzetmeye çalışmazlar, edebiyattan ala-
caklarını almaktadırlar zaten. Sinemayı, 
sinema olduğu için severler, farklı bir dille 
konuştuğunun bilinciyle severler.” (M. 
Mungan, Kullanılmış Biletler, Metis, 2007, 
s. 12)

Video sanatı örneklerini sinema izleyi-
cisiyle buluşturan Gezici Festival, bu yıl 
güncel sanat alanının önemli isimlerin-
den CANAN’ın video çalışmalarına yer 
veriyor.  “Uyandıran Masallar” başlıklı 
seçkide, CANAN’ın toplumsal cinsiyet, 
iktidar ve şiddet konularını ele alan üç 
videosu yer alıyor. İstanbul Bienali’nde 
sergilenen İbretnüma (2009); fotoğraf, 
minyatür ve kolaj görüntüleriyle oluş-
turulmuş bir animasyon çalışması olarak 
dikkat çekiyor. Vak Vak Ağacı (2010) ise 
söz konusu ağaca dair mitolojik hikâye-
yi, 1980 askeri darbesi eksenindeki anı 
ve belgelerle birleştiriyor. Sanatçının 
son video çalışması olan Hezeyan 

(2013), yalnızlığın modern dünyadaki 
tezahürünü takıntılı bir aşk hikâyesi 
üzerinden ele alıyor. Eleştirmen Süreyya 
Evren’in vurguladığı gibi: “CANAN’da 
masal uyutmaz, uyandırır. Uyutan tarihtir. 
Uyanılması gereken de geçmiş.”

Festival kapsamında, CANAN’ın eser-
lerinden oluşan bir sergi de Gezici 
Festival ve Galeri Siyah Beyaz işbirliği 
ile 28 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında 
sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Sergi aynı zamanda, CANAN’ın An-
kara’daki ilk sergisi olma özelliğini 
taşıyacak.

CANAN’dan “Uyandıran Masallar”

Murathan Mungan’ın seçtikleri: “Gerçeğe Açılan Üç Kapı”



Sandıklardan Çıkanlar

Gezici Festival’in bu yılki özel bölüm-
lerinden biri olan “Osmanlı’da Sinema,” 
Osmanlı topraklarında 1896’dan 1922’ye 
kadar farklı sinemacılar tarafından 
çekilen ve çeşitli arşivlerde bulunan 
filmleri gün yüzüne çıkarıyor. Bir 
zamanlar imparatorluğun parçası olmuş 
ülkeler tarafından genellikle göz ardı 
edilen bu filmler, Osmanlı’ya ve sinema 
tarihine farklı bir gözle bakmayı sağlıyor. 
Amsterdam’daki Eye Film Müzesi’nden 
Elif Röngen-Kaynakçı’nın derlediği film-
ler, turist rehberi niteliğindeki manzara 
görüntülerinden etnografik gözleme kadar 
çok farklı ve geniş bir yelpaze sunuyor. 

 facebook.com/gezicifestival

 twitter.com/gezicifestival

 f lickr.com/photos/gezicifestival

 vimeo.com/gezicifestival

 instagram.com/gezicifestival

Ankara Büyülü Fener Sineması   •   Çağdaş Sanatlar Merkezi   •   CerModern

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu   •   Sinop Halk Eğitim Merkezi

Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri
Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri bölümleri, 
her yıl olduğu gibi bu festivalde de yerini 
alacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
festivale başvuran 1500’den fazla film 
arasından seçilen kısa filmler, izleyicileri 
farklı ülkelerin yenilikçi sinemasıyla ta-
nıştıracak. Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri 
gösterimleri her yıl olduğu gibi ücretsiz.

Çocuk Filmleri ise bu yıl Kore’den geli-
yor. Bu bölümle birlikte küçük izleyici-
leri bir de Canlandırma Atölyesi bekli-
yor. Ankara’da gerçekleştirilecek olan 
ve çocukların ilk filmlerini üretecekleri 
bu atölye, çocuklarla çalışma konusun-
da profesyonel Hollandalı sinemacılar 
tarafından yürütülecek. 29 Kasım - 3 
Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 
atölyeye katılmak isteyen 8-12 yaş arası 
minik izleyicilerimizin ebeveynleri, 16 
Kasım tarihine kadar festivalle iletişime 
geçebilirler.

İlk yılından bu yana Gezici Festival’i 
yalnız bırakmayan ve her yıl festivale 
birbirinden özgün ve eğlenceli afişler 
sunan Behiç Ak, bu yıl da hazırladığı afiş-
le Gezici Festival’e desteğini sürdürüyor.

Arşivlere Dalıyoruz

Gezici Festival ve EYE Film Institute 
işbirliği ile Arşiv Görüntüleri Oku-
ma Atölyesi gerçekleştirilecek. Elif 
Röngen-Kaynakçı’nın ‘görüntüleri nasıl 
anlamlandırıyoruz, bu görüntüler yeniden 
nasıl kurgulanıyor, arşiv görüntüleri nasıl 
kullanılır ve arşiv görüntüleri arasındaki 
bağ nasıl kurulur’ sorularının cevap-
larını vereceği atölyenin detayları için 
takipte kalın. Belki evdeki doğum günü 
videolarınızı da getirmeniz istenebilir!


