
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festivaller İstanbul'da Projesi İlk Bölüm  
Venedik Film Festivali Critics Week bölümünden Nicola Falcinella ile gerçekleşen 
sektör buluşma toplantısı  
Tarih: 03 Haziran 2014  
Yer: Meslek Birlikleri Güç Birliği Binası saat 10.30   
 
Yamaç Okur: Merhaba, hoşgeldiniz. Festivaller İstanbul'da Projesi, Venedik Film 
Festivali Critics Week (Eleştirmenler Haftası) bölümüyle başladı. Bölümün 
seçicilerinden Nicola Falcinella proje kapsamında ilk konuğumuz. Öncelikle, projeyle 
ilgili genel bir bilgi vermek isterim. Bildiğiniz gibi Avrupa ülkeleri ve diğer pek çok 
ülkede ulusal sinema merkezleri var. Bu ulusal sinema merkezlerine bağlı çalışan 
birtakım tanıtım ajansları var. Türkiye'de Sinema Genel Müdürlüğü var. Sinema Genel 
Müdürlüğü Ankara'da olduğundan tanıtım faaliyetleriyle ilgili sektörel desteğe 
ihtiyacı var. Filmlerin kaynak bulması ve çekilmesi kadar festivallere gönderilmesi, 
tanıtılması, yapımcılarla festival temsilcilerini buluşturan organizasyonlar yapılması 
çok önemli. Yaptığımız proje Avrupa'daki birçok ülkede uygulanıyor. Bu sebeple 
projeye şöyle bakabilirsiniz, filmlerin doğru yerde doğru kişiler tarafından 
seyredilmesini sağlamak. Bildiğiniz gibi çok fazla film üretiliyor. Bir yıl içerisinde 
binlerce film üretiliyor. O binlerce film arasından iyi festivaller filmleri seçmeye 
çalışıyorlar. Festivaller tarafına bakıldığında da az sayıda insanın filmleri seçtiğini 
görüyoruz. Biraz sonra Venedik Film Festivali - Critics Week bölümünün çalışmaları 
nasıl yürüttüğüne dair bilgi alacağız. Bugüne kadar Venedik Film Festivalinin bu 
bölümünde iki filmimiz yer almış. Selim Evci'nin yönetmenliğini yaptığı "İki Çizgi" 
2008 yılında, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı "Küf" isimli filmi 2012 yılında. Critics 
Week'in 1984 yılından bu yana var olan bir bölüm. Size Nicola Falcinella'yı kısaca 
tanıtmak istiyorum. Critics Week – Eleştirmenler Haftası bölümünde seçiciler film 
eleştirmenleri. Nicola Falcinella da gazeteci ve film eleştirmeni. Günlük iki gazete için, 
İsviçre'de haftalık bir dergi için yazılar yazıyor. Ayrıca kendi ülkesinde de yazı yazdığı 
bir dergi var. Ünlü Fransız kadın yönetmen Agnés Varde uzmanı. Yönetmen hakkında 
yazmış olduğu kitaplar var. Aynı zamanda birtakım kısa filmler ve belgeseller 
yönetmiş.  
Nicola tekrar hoşgeldin. Bizlere Critics Week hakkında biraz bilgi aktarır mısın? Ayrıca 
filmleri nasıl seçtiğiniz konusunda bilgi verir misin?  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicola Falcinella: Merhaba, öncelikle bu buluşmayı organize ettiğiniz ve beni davet 
ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İstanbul'a ilk gelişim. Festivaller film seçimi için belli 
bölgelere odaklanırlar. Ben de Doğu Avrupa'dan sorumluyum, Kafkasya’ya kadar. Bu 
sebeple Türk sinemasını yakından tanıyorum. Pek çok yazı da kaleme aldım. Kişisel 
olarak Türk sinemasıyla çok ilgiliyim. Karar komitesinde ikinci yılım. Komitemiz beş 
kişiden oluşuyor hepsi sinema eleştirmeni. Bölümümüzde bu yıla kadar iki tane film 
oldu, İki Çizgi ve Küf. Bu filmlerden Küf Geleceğin Aslanı ödülünü aldı. Bu ödül 
Venedik Film Festivalinin en iyi ilk film ödülüdür. Bölümde yedi adet film yer alıyor ve 
yarışma için hepsi değerlendiriliyor. Toplamda dokuz film seçiliyor. Yedi tanesi 
yarışıyor diğer iki tanesi ise açılış ve kapanış filmi olarak davet ediliyor. Birinci film için 
5000 EUR’luk bir ödülümüz var. Bu ödül en iyi film ödülü ve yapımcıya veriliyor. En iyi 
ilk film ödülü olan Geleceğin Aslanı ödülü için festivalde yer alan tüm bölümlerdeki 
filmler aday olabiliyorlar. Bu ödül 100.000 USD değerinde. Para ödülünün yarısı 
yapımcıya diğer yarısı da yönetmene veriliyor. Venedik film festivalinde resmi olarak 
yarışma ve Orrizonti bölümleri var. Diğer iki bölüm farklı organizasyonlar tarafından 
yapılan resmi olmayan bölümler. Bu bölümlerden biri Critics Week diğeri Venice 
Days. Bölümler için başvuru süreci farklı. Dolayısıyla üç farklı seçici - karar komitesi 
var.  
Yamaç Okur: Bölümler izledikleri filmlerden aynısını beğendiğinde ne yapılıyor?  
Nicola Falcinella: Aslında filmi ilk bulan alıyor. Yine de bu tür durumlarda filmlerle 
ilgili epey konuşuyoruz. Bu dönemler filmleri izlemeye başladığımız dönemler. 
Özellikle Cannes Film Festivalinin market bölümünde film izlemeye başladık. 
Beğendiğimiz filmleri de kısa zamanda davet etmeye çalışıyoruz.  
Seçimlerimizi 15 - 20 Temmuz'da kapatıyoruz. Venedik Film Festivali basın toplantısı 
25 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Bölümümüzün basın toplantısı 22 Temmuz 
tarihinde.  Orrizonti bölümünde beş veya altı film yer alıyor. Venice Days bölümünde 
beş civarında film oluyor. Toplamda 20-22 civarında ilk film gösterilmiş oluyor. Açılış 
ve kapanış filmleri bazen ilk film olabiliyor. Fakat zaman zaman daha önce ödül almış 
bir yönetmenin filmini de davet edebiliyoruz. Örneğin, Ali Aydın yeni bir film 
yaptığında açılış veya kapanış filmi olarak gösterilebilir. Önceliğimiz, filmin dünya 
prömiyerini yapması. Ama uluslararası prömiyer olan filmlerimiz de oluyor. 
Geçtiğimiz yıl dokuz filmden sekizi dünya prömiyeriydi. Bir Şili filmi kendi ülkesinde 
bir festivalde gösterildikten sonra uluslararası prömiyerini yaptı. Bu yıl yaptığımız 
yönetmelik değişikliğiyle uluslararası prömiyere açığız.   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son üç yılın Geleceğin Aslanı ödülleri Critics Week bölümünden çıktı. Festivalin en iyi 
ödüllerinden biri bizim bölümümüzden çıkmış oldu. Filmlerden iki tanesi İtalya'dan 
dağıtımcı buldu. Diğer iki tanesi farklı ülkelerden dağıtımcı buldu. En önemli avantaj 
filmlerin festival dolaşma imkânının artması. Örneğin "Beyaz Gölge" filmi epey 
festival dolaştı. İstanbul Film Festivalinde de gösterildi. Venedik'ten sonra İtalya'da 
farklı şehirlerde gösterimleri yapıldı.  
Bu yıl yapılan değişikliklerden bir diğeri, başvurular ücretli oldu. 30 EUR'luk bir ücret 
söz konusu. Geçtiğimiz yıl 320 film başvuru yaptı. Türkiye'den sanıyorum 5-6 film 
vardı.   
Serkan Çakarer: Projemizin amaçlarından birini burada paylaşmak isterim. Ağustos 
ayında  yapılacak bir festival için Haziran ayında neden DCP, Blue Ray istendiğine dair 
sorular geliyor.  Festivallerin planlaması çok önceden yapılıyor. Projenin bir amacı da 
festivallerin film seçme süreçleri hakkında film sahiplerinin bilgilenmesini sağlamak. 
Planlamaların da bu takvime göre yapılabilmesini sağlamak. Son başvuru tarihinden 
bir gün önce filmin gönderilmesi oldukça riskli. Filmleri, mümkün olduğunca karşı 
tarafa da zaman verebilecek bir tarihte teslim etmek gerekir. Başvuruyu son günlere 
bırakmak filmin seçilme şansını azaltacaktır.   
Yamaç Okur: Erken başvuru yapmanın avantajı nedir?  
Nicola Falcinella: Filmleri ne kadar erken görebilirsek o kadar iyi. Geçtiğimiz yıl bir 
Slovenya filmini ilk olarak izledik ve hemen davet ettik. Şili filmi ise davet edilen son 
filmdi.  
Yamaç Okur: Seçici komitede bir başkan var mı? 
Nicola Falcinella: 2005 yılından bu yana aynı kişi bölümümüzün delege direktörü. İki 
farklı dönem geçiriyoruz. İlk dönem Haziran ayının ikinci yarısı, diğeri Temmuz ayının 
ikinci yarısı. Seçtiğimiz filmler ilk filmler, fakat bazı yönetmenleri yaptığı kısa 
filmlerden tanıyoruz. Bu yönetmenlere film seyretme aşamasında öncelik veriyoruz. 
Ancak tabi değerlendirme sürecimizi etkilemiyor. Genellikle her film en az iki veya üç 
komite üyesince izleniyor. İki üç kişi filmle ilgili ortak görüşe sahipse beraber 
izliyoruz. Sonra bir kısa liste oluşturuyoruz. Kısa listedeki film sayısı ile ilgili net sayı 
veremiyorum. Filmler üzerinde epey tartışıyoruz.  
Yamaç Okur: Bu projeye benzer bir organizasyon ile gittiğiniz ülke var mı?  
Nicola Falcinella: Fransa ve Almanya'ya gidiyoruz. Resmi olmasa da iletişimde 
olduğumuz arkadaşlarımız var. Bu kişilerin bazıları eleştirmen, bazıları festival 
danışmanı. Onlarla görüşüyoruz. Özellikle Güney Amerika, Asya ve Fransa için bu  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kişilerle görüşüyoruz. Türkiye için tamamen ben sorumluyum. Geçtiğimiz yıl Türk 
filmlerinin tamamını izledim. Komite üyelerinin her birinin farklı ilgi alanları var. Bu, 
seçimlere etki eden bir unsur. Örneğin ben, bir ülkenin sinemasına daha fazla ilgi 
duyuyorum ve o ülkeye ait tüm filmleri ben izliyorum. Bazen ülkeyi seviyorum ama 
filmlerle ilgilenmiyorum. Böyle bir denge yakalıyoruz. Sonuçta da en az iki veya üç kişi 
tüm filmleri izliyor. Coğrafi bir sınır koymuyoruz. Geçen yıl 7 filmin 2 tanesi Şili, iki 
tanesi İtalya’dandı. Aynı ülkeden iki film olmamasına dikkat ediyoruz. 5.000  EUR 
değerindeki ödül seyirci oylamaları sonucunda veriliyor. Birden beşe kadar puanlama 
yapılıyor.  
Yamaç Okur: Sorularınızı alabiliriz.  
Soru: Critics Week seyirci ödülü, İtalyan filmlerine avantaj sağlıyor mu?  
Nicola Falcinella: Seyirci ödülü alan filmlerin ağırlıklı olarak komedi türünde 
olduğunu söyleyebilirim. Örneğin, geçtiğimiz yıl ödül alan İtalyan filmleri komedi 
filmiydi.   
Soru: Seyircilerin komedi türünü tercih ettiğini söylediniz. Jüri için böyle tercihler var 
mı?  
Nicola Falcinella: Hayır. Seyirciler filmi izledikten sonra oyluyor. Eğer filmle ilişki 
kuruyorlarsa o filme oy veriyorlar. Seçici komite üyeleri ya da jüri türe bakmıyor 
açıkçası.  
Soru: Süre bir kriter mi?   
Nicola Falcinella: Hayır değil. Süreye göre karar vermiyoruz. Filmleri seyirci için 
seçmiyoruz aslında. Baktığımız kriterlerden en önemlisi filmin dağıtım şansı olması.   
Yamaç Okur: Critics Week bölümünden davet alan film ne kadar sürede karar 
vermeli.  
Nicola Falcinella: İlk davetler 20 haziranda başlıyor. Ne kadar erken yanıt alırsak o 
kadar iyi. Haziran ayında davet alan film için biraz daha fazla zaman var ama Temmuz 
ayında davet alan film için fazla zaman kalmamış oluyor.  
Soru: Filmin gösterim formatı sizin için ne kadar önemli?   
Nicola Falcinella: Eğer salonda seyrediyorsak filmi en iyi kalitede göstermek önemli.  
Yamaç Okur: Yönetmen ve yapımcıların filmi hangi aşamada göndermesi daha doğru.  
Nicola Falcinella: Yapımı devam eden proje biraz tehlikeli. Örnek vermek gerekirse, 
İzlanda'dan gelen filmi çok beğenmiştik ama seçememiştik. Çünkü post prodüksiyon 
aşamasında izlediğimiz filmin son versiyonunda önemli farklılıklar tespit ettik.          
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yamaç Okur: Meslek birliğimizin yönetim kurulu üyelerinden Sevil Demirci 2012 
yılında “Küf” filmiyle Critics Week’e katılmıştı. Şimdi kendisi kısaca bu süreçten 
bahsedecek.   
Sevil Demirci: 2012 yılı İstanbul Film Festivalinde kurgusu bitmiş haliyle filmi birkaç 
kişiye izlettik. Sonra kurguyu tekrar yapmaya karar verdik. Ardından Venedik Film 
Festivaline göndermeye karar verdik. Fransa’dan Critics Week’e gönderme 
konusunda öneri aldık. Bu bölümde yer alan filmlere, ekiplerine çok önem verildiğini 
gördük. Filmin galası yapılmadan gösterim hakları alındı. Venedik Film Festivali ilk 
filmler için büyük bir pazar değil gibi görünse de diğer festivaller ve eleştirmenler 
açısından önemli bir festival. Ben iki filmle katıldım. Her iki filme de yararlı olduğuna 
inanıyorum. Festivalin ödülü çok önemli, yarısı yapımcıya yarısı yönetmene veriliyor. 
Hemen ödeniyor ve fatura ödenmiyor.   
Toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyoruz.  
 

 


