
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivaller İstanbul'da Projesi İkinci Bölüm  

Venedik Film Festivali Venice Days bölümü Artistik Direktörü Sylvain Auzou ile 

gerçekleşen sektör buluşma toplantısı  

Tarih: 11 Haziran 2014  

Yer: Meslek Birlikleri Güç Birliği Binası saat 10.30   

 

Yamaç Okur: Sylvain Auzou Venedik Film Festivali Venice Days bölümü artistik 

direktörü. 1970 doğumlu, hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ticaret eğitimi almış. 

Sektöre girişi reklam satışı ile başlamış. Fransa'da bazı sinema dergilerine reklam 

satışı yaparak sektöre girmiş. Açıkçası, market kökenli bir kişi. Venice Days - Venedik 

Günleri bölümünün kurucusu Sylvain Auzou. Bu bölüm 2004 yılında kurulmuş. 

Kendisi o günden bu yana çalışıyor. 2008 yılından bu yana da festivalin bu 

bölümünün artistik direktörlüğünü yürütüyor. Öncelikle ben kendisine birkaç soru 

soracağım. Sonra sizin sorularınızla devam edeceğiz. Venice Days bölümünde 

Türkiye'den iki film yer aldı. 2010 yılında “Çoğunluk” ve 2013 yılında “Köksüz”. 

“Çoğunluk” o yıl en iyi film ödülünü kazanmıştı. Venice Days bölümünü bizlere kısaca 

tanıtır mısın? Kaç film seçiyorsunuz?  

Sylvain Auzou: Venice Days - Venedik Günleri 11 yıl önce başladı. Cannes Film 

Festivali - Yönetmenlerin 15 Günü'nü model alan bir bölüm. Bağımsız bir bölümdür. 

Ancak Venedik Film Festivalinin içindedir. Oldukça seçici olduğumuzu söyleyebilirim. 

Çünkü sadece oniki film seçiyoruz. Her türlü filmi kabul ediyoruz. Komedi filmleri, 

sinemaya dönük belgesellerde buna dahil.  

Yamaç Okur: Kaç adet başvuru alıyorsunuz?  

Sylvain Auzou: 800 ile 1000 arasında film başvuru yapıyor. En büyük problem, 

festivalden hemen önce Cannes film festivali var ve herkes oraya hazır olmak istiyor. 

Bu sebeple bize kalan 2 - 2,5 aylık bir süre.  

Yamaç Okur: Türkiye'den geçtiğimiz yıl kaç film başvuru yapmıştı?  

 Sylvain Auzou: Sanırım 10 - 11 film başvurmuştu. Köksüz davet edildi.  

Yamaç Okur: Köksüz filmi Venedik film festivalinde uluslararası prömiyerini yaptı. 

Dünya prömiyeri değildi çünkü İstanbul Film Festivalinde gösterilmişti. Türkiye 

dışında hangi ülkelere gidiyorsunuz?  

Sylvain Auzou: Ben Fransızım. UniFrance tarafından düzenlenen bir organizasyon var 

oraya gidiyorum. Fransa ortak yapım açısından zengin olduğundan doğal olarak başka 

ülkelerin filmlerini de seyrediyorum. Genellikle İspanya’ya düzenli gitmeye  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çalışıyorum. Bazen Avusturya’ya gidiyoruz. Hollanda ve İskandinav turu yapıyoruz. 

İngiltere’ye artık gitmiyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.  

Yamaç Okur: Türkiye'de sinemanın gelişimini nasıl buluyorsun?  

Sylvain Auzou: Türk sinemasıyla ilgili epey bilgim var. İstanbul Film Festivali’ne sıkça 

geliyorum. Bu organizasyonu da çok önemli bulduğumu söylemeliyim. Ocak ayında 

ilk konuştuğumuzda ve sizler bana projeyi anlattığınızda hemen kabul ettim çünkü 

Türk sinemasının geliştiğini düşünüyorum. Özellikle son 10 yıldaki yükseliş ivmesi 

dikkat çekici. Yetenekleri hem yönetmenlerde hem de yapımcılarda görmek 

mümkün. Bu bir moda değil. İstikrarlı bir gelişim olduğunu düşünüyorum.  

Yamaç Okur: Sorularınızla devam edelim isterseniz. Bu arada, geçtiğimiz yıl 12 

filmden 9 tanesi dünya prömiyeri, 3 tanesi uluslararası prömiyer yapmış Venedik Film 

Festivalinde. 6 adet ilk film yer almış. Önceliğiniz dünya prömiyeri mi?  

Sylvain Auzou: Resmi bölüm için dünya prömiyeri ve uluslararası prömiyer şartı var. 

Bazı ülkeler için kendi ülkesinde vizyona girmiş olmasını kabul ediyoruz. İtalya, 

Fransa, Belçika için eğer film vizyona girdiyse kabul edilmiyor. Türkiye kabul edilen 

ülkeler içinde. Filmlerin, alım yapan kişilerce seyredilmemiş olmasına önem 

veriyoruz. Alım yapan kişiler için yeni filmler önemli. Örneğin Cannes film festivalinin 

market kısmında film açıldıysa, seçmemiz mümkün olamıyor. Özel gösterimler çok 

sorun olmayabilir ama büyük market gösterimleri seçim için etkili. Yine de çok katı 

kurallarla ilerlemiyoruz.  

Yamaç Okur: Epey ilk film aldığınızı söyleyebiliriz bu durumda?  

Sylvain Auzou: İyi ilk filmleri seçmeye çalıştığımızı söyleyebilirim. Açıkçası ben ilk 

filmden ziyade filme bakmaya çalışıyorum. Projenizde, bir ön eleme yapılmamış 

olması oldukça önemli. Çünkü filmler, o yıl o ülkede sinema sektöründe neler 

yapıldığına dair bir fikir veriyor. Hepsini izlemek gerekiyor. Kanada'da çok fazla film 

olduğundan orada bir ön eleme yapılıyor ama Türkiye'de böyle bir şey olmasına 

gerek yok. Bu projeyi çok başarılı bulduğumu bir kez daha söylemeliyim. Devam 

etmenizi öneririm. Türk sineması da Kolombiya sineması gibi yükseliyor ve yükseliş 

çizgisini koruyor. Türkiye'de Fransa'da bulunan UniFrance gibi bir tanıtım ajansınız 

yok. Türkiye'de filmlerinizi satış kanallarına da sizlerin ulaştırması gerekiyor. İstanbul 

Film Festivali yabancı konukların gelmesi açısından önemli bir festival. Ancak Cannes 

Film Festivali öncesine denk geldiği için herkesin katılabildiği bir festival değil.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Esra Saydam - Satış ajanları ve festivaller ilişkisi üzerine bir soru yönelteceğim. 

Hangi zamanda satış ajanları projeye dahil olmalı?   

Sylvain Auzou: Satış ajanları artık filmleri senaryo aşamasından itibaren takip etmeye  

başlıyorlar. Bunun en büyük sebebi kendi aralarındaki rekabet. Satış ajanlarına 

ulaşmanın en kolay yolu ortak yapım marketlerine katılmak. Tarih olarak bakarsanız 

ilk olarak Rotterdam Film Festivali içindeki markete katılabilirsiniz. Ek olarak Roma'da 

bulunan sinema network'ü gibi pek çok yer var. Satış ajanlarını çok iyi tanırım. Her 

hafta çok fazla senaryo alıyorlar ve bu senaryoları doğru okuyacak ve 

değerlendirecek kişilere sahip olmadıklarını düşünüyorum. En iyi yollardan biri her 

zaman olduğu gibi referanslar. Satış ajanını tanıyan bir kişinin referansıyla 

gidildiğinde daha avantajlı olacaktır.  

Soru: Böyle bir işbirliğini tavsiye eder misiniz?  

Sylvain Auzou: Evet, elbette.  

Soru: İlk filmini yapanlara tavsiyeleriniz ne olur?  

Sylvain Auzou: İlk filmini yapanların öncelikle Cannes ve Venedik film festivali 

eleştirmenler haftası bölümlerine başvuru yapmalarını öneririm. Aynı zamanda belirli  

satış ajanlarına filminizi göstermenizi tavsiye ederim. Direk temas çok önemlidir. Ben 

de önemsiyorum. Her yıl Cannes film festivalinde yeni yapımcılarla buluşurum. Bazı 

ortak yapım marketlerinde de çalışıyorum. Yapımcılara bu marketlerdeki isimlerin ne 

işle uğraştığı konusunda bilgi veriyorum. Endüstriyi bir ormana benzetebilirsiniz. Çok  

fazla bileşeni var bu sebeple kaybolmak mümkün. İlk filminizi yapacaksanız öncelikle 

yapımcılarla tanışmaya çalışın. Küçük festivallere katılın. O festivallere seçilmeniz şart 

değil. Sektörde tanışıklık yaratmak için katılın. Endüstrinin nasıl işlediğini görmek için 

bunu yapın. Yavaş yavaş iletişim ağınızı genişletin. En azından bir yılınızı ayırın farklı 

yerlere gidin gözlem yapın. Bu şekilde filmlerin dağıtım pazarıyla ilgili de bilgi edinmiş 

olursunuz. Türkiye ve Polonya Avrupa'da dağıtım pazarının genişlediğini görüyoruz 

örneğin.  

Yamaç Okur: Çok teşekkürler, kahve arasında sohbete devam edebiliriz.  

  

 


