
PİŞİRİCİLER 
(Die Heinzels – Rückkehr der Heinzel-

mannchen, Y: Ute von Münchow-Pohl)
Yıllarca yer altında, insanlardan uzak 

yaşayan elfl erden biri olan Helve, insanlar 
arasına karışmaya karar verir ve yaşlı pastacı 
Theo’ya fırınını kaybetmemesi için yardım 
etmeye çalışır. Çocuklar için keyifl i bir ani-
masyon filmi olan Pişiriciler, ana akım çizgi 
sinema klişelerine fazla yüz veriyor ama 
yine de belli yaştaki seyirciler için eğlenceli 
bir saat sunabilir. Keşke biraz Avrupa duyar-
lılığına sahip olsa. (68 dk.)

İzmir’in yegâne bağımsız (ruhlu) 
sineması Karaca’da  19-25 Kasım 
programı yine dopdolu: 
Spencer / 12.15 – 14.30- 18.30
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens 
Verste Menneske) / 12.00 – 16.15 – 20.30
Rifk in’in Festivali (Rifk in’s Festival)  
/ 18.45
Baba (The Father) / 14.30
Körkütük (Druk) / 16.30
Grev  / 20.30
Başka Çarşamba:
Her Şey Yolunda  (Tout S’est Bien Passe) 
/  24 Kasım Çarşamba: 20.30

“Belgeseller dünyayı değiştirir mi bilin-
mez ama onları seyredenler değiştirebilir!” 
Bu harika mottoyla yola çıkan Sürdürülebi-
lir Yaşam Film Festivali, bu yılki yolcu-
luğuna başlıyor. Festival, 1-5 Aralık tarihle-
rinde surdurulebiliryasam.net adresinden 
çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Yaşadığımız dönem tam bir bozulmalar, 
yok olmalar çağı. Küresel kirlilik, fosil yakıt, 
iklim krizi, artan nüfus ve kuraklık gibi 
çok önemli sorunlarla yüz yüzeyiz ve bıçak 
kemiği delmek üzere. Egemen güçlerin bu 
konularda sessiz kalmasına inat, yığınların 
bilinçlenmesi, ortak hareket etmek için ha-
zırlanması gerek. Sürdürülebilir Yaşam Film 
Festivali işte bu bilinçlenme için çok değerli 
bir işleve sahip. Bu yıl Sistem Değişimi, İşiyle 
Dünyayı Değiştirenler, İklim İçin ve Suyu 
Düşünenler temaları çevresinde 21 farklı 
filmin yer aldığı seçki, dünyanın değişik 
bölgelerinden ilham verici hikâyeler sunu-
yor. Bu filmler arasında özellikle Güç Biziz, 
Çöpdeniz, Yüzde 25 Devrimi, Ortak 
Zemine Davet, Mavi Gelecek, Çözümler 
mutlaka görülmeli. 

Yaşadığınız dünyayı önemsiyor ama 
değişime nereden başlayacağınızı bilemiyor-
sanız bu festival size ilaç gibi gelecek. Vakit 
yaratıp söyleşilerle birlikte bütün festivali 
takip etmenizi öneririm. Ayrıntılı bilgi, gös-
terim programı ve kayıt için festival sitesine 
bakabilirsiniz.

   

“Sinema bir şenliktir.”

Sinema
Gezgini

Instagram: @sinegezgin Facebook: Sinema Gezgini 
e-posta: sine_filolog@hotmail.com

“… Leyleğin Geciken Adımı’nı (to 
Meteoro Vima Tou Pelargou, 1991) çekerken 
aralıksız kendi kendime sordum. Çalış-
manın dışında ne arıyorum ben? Sorumu 
yanıtladım: Ben dünyamızın yaralarına par-
mak basıyorum. Yokoluşlar ve varoluşlarla 
iletişim kurmak. Bir filmi gerçekleştirirken 
onun içindeki soruları da kendime yeniden 
soruyorum. Sadece öğrenmek için yola 
çıkılmış sorular değil bunlar, kesintisiz bir 
diyaloğu sağlamak istiyorum. Bana kalırsa 
dünyamız belirgin bir hüzün taşıyor…” (*)

Theo Angelopoulos

(*) Akt. Artun Yeres, Göstermenin Sorumluluğu 80 
Dünya Yönetmeni, Donkişot Yayınları, İstanbul, 2006, s.23
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SİNE-SÖZ

SİNE-FESTİVAL

İzmir’in uzun soluklu film festivali 
ihtiyacını karşılayan yegâne etkinlik 
İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl İz-
mirli sinemaseverlerle 22. kez bulu-
şuyor. Dile kolay, yirmi yıl. Aralıksız, 
epey meşakkatli çalışmalarla bugüne 
gelmiş, kendini kanıtlamış, seyirci-
nin heyecanla beklediği bir festival 
bu. Bu yıl 22-28 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenecek. 120 ülkeden 
4500 civarında filmin başvuruda bu-
lunduğu festivalde oldukça zengin, 
nitelikli bir seçki izleyeceğiz. Ayrıca 
bu yıl başlayan kimi yenilikler de var. 
Bunların başında İzmir Film Lab 
geliyor. Sinema üzerine eğitimlerin 
yer alacağı özel bir program olan 
Film Lab ayrıca 10.000 TL ödüllü bir 
kısa film proje yarışması içeriyor. 
Program bünyesinde kısa film yapı-
mı, yönetmenlik, post prodüksiyon, 

belgesel yapımı gibi konularda Tunç 
Davut, Sinem Altındağ, Ahmet 
Tamer Çınarcık, Ceylan Özgün 
Özçelik, Serdar Kökçeoğlu gibi 
isimlerle söyleşiler gerçekleştirilecek. 
Ayrıca Dijital sinema kameraları 
ve görsel efektler üzerine iki atölye 
çalışması yer alıyor. Önümüzdeki yıl-
larda bünyesinde bir film marketi de 
barındırması düşünülen programın  
kısa film üretimi konusunda Türki-
ye’nin en kapsamlı etkinliği olması 
hedefl eniyor.

Festivali düzenleyen İzmir Sinema 
Kültür ve Eğitim Derneği, iki yıldır 
peşimizi bırakmayan Covid 19 salgını 
nedeniyle festivalin dijital yönünün 
ön plana çıkması ve güçlendirilmesi 
için başvuruda bulunduğu ‘Hilfs-
fond 2021’ fonundan yararlanmaya 
da hak kazandı. Goethe ve diğer 

ortakların yanında Almanya Federal 
Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Eğitim 
Organizasyonları’nın desteklediği 
fona dünya genelinde 500’den fazla 
etkinlik başvuruda bulunmuştu. Bu 
projeyle festivalin dijital yönünü sür-
dürmek ve salgın sürecinin etkilerini 
azaltmak için güçlü bir adım atılmış 
oluyor.

ZENGİN BİR SEÇKİ
Festival boyunca 400 civarın-

da kısa film izleyiciyle buluşacak. 
Filmler, Buca Belediyesi Tarık Akan 
Gençlik Merkezi, Karaca Sinema-
sı, Fransız Kültür Merkezi, Konak 
Sineması’nda fiziksel koşullarda ve 
ayrıca festivalin internet sitesi üze-
rinden çevrimiçi olarak gösterilecek. 
Ayrıca hem çevrimiçi hem de salon 
etkinlikleri olarak söyleşiler, paneller 

düzenleniyor.
Festivalin simge ödülü Altın Kedi 

için kurmaca, belgesel, animasyon ve 
deneysel gibi kategorilerde yarışacak 
filmler de belli oldu. Ulusal kurmaca 
kısa filmler için oluşturulan jüride 
yapımcı Müge Özen, görüntü yö-
netmeni Tayfun Çetindağ ve sanat 
yönetmeni, oyuncu Billur Melis 
Koç yer alıyor. Jüri başkanı Ceylan 
Özgün Özçelik.  Deneysel, belgesel 
ve animasyon kategorisinde yarışa-
cak filmleri Mimaroğlu belgeseli ile 
hatırlayacağımız Serdar Kökçeoğlu, 
animasyon sanatçısı Gökalp Gönen 
ve İzmir Katip Çelebi Üniversite-
si’nde Medya ve İletişim Bölümü 
başkanı Prof.Dr. Cenk Demirkıran 
değerlendirecek. En iyi yönetmen 
ödülü, bu yıl da Kısa Film Yönetmen-
leri Derneği tarafından verilecek. 

İZMİR, ALTIN KEDİ’YLE 22. KEZ BULUŞUYOR

KARACA’DA BU HAFTA

SİNE-HABER

ECİNNİ 3: ISSIZ ÇIĞLIK 
(Y: Mehmet Sağlam)
Fragmanın başları korku sonları dram 

olmuş maşallah. Öykü zaten bildik. Genç 
kadın ve oğlu, birtakım varlıklar görüyor 
ve durumu adlandıramıyor. Issız köyler, 
yaşlı kadınlar… Sonra işte yardım eden 
hocalar filan var. Olaylar gelişiyor(!) 
Atmosfer açısından yer yer doku tutmuş, 
korku figürlerinin makyajı da fena değil 
ama oyunculuklar sırıtıyor, bir ucuzluk 
hâkim filme. İyi bir korku filmi üretmek 
için daha çok çaba gerek. (93 dk.)

CEHENNEM KAPISI 
(Al 3er Dia, Y: Daniel dela Vega)
İspanyol Sineması zaman zaman 

psikolojik gerilim türünde çok başarılı 
ürünler veriyor. Bu sinemadan pek çok 
özgün yönetmen de çıktı. Bu film de hiç 
fena değil.  Yaşadığı kazanın ardından 
kayıp oğlunu arayan bir anneye odakla-
nıyor film. Fakat Cinemaximum dahil 
vizyon programı paylaşan sitelerde bu 
filmin fragmanı 2019 yapımı A Night 
of Hor ror ile karıştırılmış. Sonra yanlış 
filme mi geldik demeyin sakın. (75 dk.)

KRAL RICHARD: YÜKSELEN 
ŞAMPİYONLAR (King Richard, 
Y: Reinaldo Marcus Green)
Will Smith bir kez daha çocukları 

için her şeyi yapan baba tipine bürünü-
yor. Bu kez teniste harikalara imza atan 
iki kardeş Serena ve Venus Williams’ın 
babaları Richard rolünde. Böylece bu 
efsanelerin nasıl doğduğunu öğrenmiş 
oluyoruz. Muhtemelen tıkır tıkır işleyen, 
ilham veren bir Hollywood filmi. Tüm 
zorluklara rağmen başarılı olan kişileri iz-
lemek insanı rahatlatıyor, kendi yaşamına 
bakmaktan uzaklaştırıyor elbet. (138 dk.)

YAN ETKİ (Y: Pekin Azer)
Karanlık işlerle uğraşan kimseler 

için biyolojik silah üreten bir grup genç 
var, içlerinden biri de hasta. Ürettikleri 
ilacı onda da deniyorlar, iyileşiyor ama 
fark ediliyor ki birtakım özel güçler 
kazanmış. Kötü adamlar durumu an-
layınca bu çocuğun peşine düşüyorlar. 
Hollywood özentisi düşük bütçeli film-
lere biri daha eklenmiş oluyor böylece. 
Senaryo yavan, oyunculuklar vasatın 
altında. Vakit kaybı bir film. Başka ne 
denir? (109 dk.)

GÖSTERİME YENİ GİRENLER

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA 
(Ghostbusters: Afterlife, 
Y: Jason Reitman)
Başı sıkıştıkça 80’lere dönüp popüler 

olmuş filmleri temcit pilavı gibi ısıtan 
Hollywood, birkaç yıl önceki kadın tema-
lı versiyondan sonra orijinal hikâyeye ye-
niden bakıyor. İlk avcılardan birinin oğlu 
ve torunu yanlışlıkla hayaletleri salıyorlar 
ve yaşadıkları kasabada bir curcuna başlı-
yor. Eğlenceli görünse de orijinal filmleri 
mumla aratan uyarlamalar bunlar. Yine 
de sadık bir hayransanız izleyebilirsiniz. 
(124 dk.)

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI  
(Verdens Verste Menneske,
 Y: Joachim Trier)
Kuzey Avrupa sinemasının ilginç 

yönetmenlerinden Norveçli Joachim 
Trier, bu kez genç bir kadının dünyasına 
bakıyor. Bir çizgi roman yazarıyla birlikte 
olan Julie, ailesinin ve sevgilisinin istekle-
rine göre kurduğu yaşamını değiştirmek 
istiyor. Aradığı rengi aşkın bilinmezliğin-
de bulan karakteri gibi uçarı, ilginç bir 
film çıkıyor ortaya. Kuzeyin kendine has 
film ruhuyla… Mutlaka Karaca Sinema-
sı’nda izlemelisiniz. (128 dk.)

MUALLİM (Y: Müslim Şahin)
1900’lerin başlarında Fransa’ya tahsile 

gönderilen, dönünce de Jön Türkler’e 
katılıp yakalanan bir mühendis, ücra bir 
kasabaya sürgün gidiyor. Burada vatanı 
yeniden keşfedişinin hikâyesini izliyoruz. 
Dönem filmi yapmak son yıllarda moda 
oldu. Böyle yerli, milli hikâyelere destek de 
rahat bulunuyor. Gel gör ki filmin anlatımı 
Hollywood özentisi. Umarım fragmanda 
yaptıkları gibi Hans Zimmer’ın Incepti-
on temasını (ç)alıp filmde de kullanma-
mışlardır. (94 dk.)

S�nema

ALTIN KEDİ ADAYLARI

Altın Kedi Ödülleri’nde bu yıl 
özelikle ulusal sinemamızdan çok 
ilginç filmler bir araya geliyor. Geçen 
hafta Ankara Film Festivali’nden 
ödülle dönen Stiletto, yurt dışında 
Sundance başta olmak üzere pek çok 
festivalden ödül kazanan Suçlular  
gibi dikkat çeken pek çok filmin yer 
alacağı seçkide yarışacak finalist 
filmler ve yönetmenleri, kategorileri-
ne göre şöyle sıralanıyor: 

Ulusal Kurmaca: Suçlular (Ser-
hat Karaarslan), Bir Annenin So-
natı (Fehmi Öztürk), Susam (Sami 
Morhayim), Bayrak (Pınar Göktaş), 
Stiletto (Can Merdan Doğan), Bri-
gitte Bardot (Çağıl Bocut), Yüksek 
İrtifa ya da Şeylerin Tuhafl ığı 
(Emir Külal Haznevi), Plastik Rüya 
(Merve Bozcu), Benden Korkmana 
Gerek Yok (Recep Bozgöz), Akıntı 
(Arda Ekşigil), Aynı Gecenin Laci-
verti (Nuri Cihan Özdoğan) ve Kök 
(Selin Minciozlu).

Uluslararası Kurmaca: Squish 
(Xavier Seron - Belçika), All the 
Time (Shadi Karamroudi - İran), 
Marko (Marko Santic - Hırvatis-
tan), Madagascar (Marina Klau-
ser - İsviçre), The Longest Dream 
That I Remember (Carlos Lenin 
- Meksika), We are Not Dead Yet 
(Joanne Rakotoarisoa - Fransa),  
Man or Tree (Varun Raman, Tom 
Hancock - Birleşik Krallık), Seeds 
of Love (Behnam Taheri, Gideon 

Beresford - Birleşik Krallık), Sideral 
(Carlos Segundo - Fransa), In the 
Soil (Casper Rudolf, Emil Kjeldsen 
- Danimarka), Voices (Tommaso 
Ferrara - İtalya), First Last Summer 
(Nastazja Gonera - Polonya).

Ulusal Animasyon: Buz İçin 
Çığlık (Emir Aytemür), Kendin Ol  
(Gül Yıldırım), Sudan Çıkmış Balık 
(Nur Özkaya), Lena’nın İğde Ağacı 
(Simay Çalışkan), Pandaların Nesli 
Nasıl Tükendi? (Halim Yentür)

Ulusal Belgesel: Ruhlar ve 
Kayalar (Aylin Gökmen), Sürgünde 

Bir Yıl (Malaz Usta), Seval (Ahmet 
Keçili), Bulak (Evrim İnci), İçtima 
(Nuray Kayacan Sünbül), Abella’nın 
Yolculuğu (Enis Manaz), Home 
(Mahmut Aktay).

Ulusal Deneysel: Dissonance 
(Ramin Matin), Büyük Saat Küçük 
Saat (Ecem Arslanay), We Live in a 
Cage  Anyways (Ömer Akdağ), Se-
ramoni (Önder Şengül), Kalabalık 
(Recep Akar).

Tüm filmlerin ücretsiz gösterile-
ceği festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye ve 
gösterim programına izmirkisafilm.
org adresinden ve festivalin sosyal 
medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

İngiliz Kraliyet Ailesi, özellikle de Leydi 
Diana’nın yaşamı son yıllarda epey ilgi 
görüyor. The Crown’ın popülaritesi yeni 
soğumuşken bu kez Leydi Diana’nın psiko-
lojisini daha derinden kavramayı deneyen 
Spencer karşımızda. Kristin Stewart’ın 
bu rolde harikalar yarattığı söyleniyor. 
Başta Oscar pek çok ödüle aday olması 
kuvvetle muhtemel. Yönetmen de dünya 
sinemasının yükselen yıldızlarından Pablo 
Larrain olunca beklenti artıyor hâliyle. 
Afişiyle, fragmanıyla epeyce merak uyandı-
ran Spencer, yüksek statüdeki yaşamların 
içyüzüne ilişkin güçlü ve duyarlı bir anlatı 
kurmuş olabilir. İyi bir seyir deneyimi için 
mutlaka Karaca Sineması’nda izleyin.

HAFTANIN ÖNERİSİ:

Altın Kedi Ödülleri’nde bu yıl 

Theo Angelopoulos 
İstanbul’da

Spencer

Her Şey Yolunda

Suçlular

Aynı Gecenin 
Laciverti


