
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivaller İstanbul’da Projesi Son Bölüm  

Venedik Film Festivali Ana Yarışma Bölümünden Paolo Bertolin ile gerçekleşen 

sektör buluşma toplantısı  

 

Yamaç Okur: Merhaba hoşgeldiniz. Paolo Bertolin’e öncelikle proje kapsamında 

İstanbul’a geldiği için teşekkür ediyorum. Paolo Bertolin, Venedik Film Festivalinde 

2008 yılından bu yana çalışıyor. Kendisi, festival programları yazıyor, sinema yazarı, 

danışmanlık yapıyor. DOHA Enstitüsünde de çalışmaya başladı. Sinema sektöründe, 

dünyaya baktığımızda çok kalabalık bir karar verici kitle olmadığını, 2000 – 2500 

kişilik bir ekip olduğunu görüyoruz. Paolo, Türk filmlerini uzun zamandır takip ediyor. 

Öte yandan özellikle Kore filmlerinin uzmanı olduğunu söyleyebiliriz. Avustralya, 

Güney Asya filmleri üzerine de uzman olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Paolo Bertolin: Venedik Film Festivalinde 2008 yılında çalışmaya başladım. 2008 

yılında seçici komitenin üyelerinden biri oldum. Çok özel bir yıldı, çünkü 17 yıldan 

sonra yarışmada bir Türk filmi vardı. Semih Kaplanoğlu’nun “Süt” isimli filmi. Ayrıca 

Eleştirmenler Haftası – Critics Week bölümüne Selim Evci’nin “İki Çizgi” isimli filmi 

yer alıyordu. O yıl, festival yöneticime Türk filmlerine bakabileceğimi belirttim, 

böylece bu sorumluluğu almış oldum. 2009 yılından bu yana Türk Sinemasını ben 

takip ediyorum. 2010 yılından itibaren seçici komiteden ayrılmaya karar verdim. Asıl 

isteğim, farklı kıtalara seyahat ederek filmleri izleyebilmekti. Tercihimi bu yönde 

kullandım.  

 

Yamaç Okur: Çalışmaya başladığınızdan bu yana festivalde ne gibi değişiklikler oldu?  

 

Paolo Bertolin: Festivalin yapısında ve kurallarında elbette değişiklikler oldu. En 

önemli değişiklik, 2012 yılında gerçekleşen artistik direktörün değişikliğidir. O yıl yine 

iki Türk filmi festivalde yer alıyordu. Yarışmanın yan bölümü olan Orrizonti 

bölümünde Yeşim Ustaoğlu’nun “Araf” filmi vardı. Critics Week bölümünde Ali 

Aydın’ın “Küf” filmi vardı. Küf, bildiğiniz gibi en iyi ilk film ödülünü aldı. Bildiğiniz gibi 

para ödülü söz konusu. Venedik Film Festivali’nde işler Cannes Film Festivaline 

benzer şekilde yürür. Film festivalinde, resmi bölümümüz var, ayrıca bildiğiniz gibi 

festival Venedik Bienali’nin parçası. Benim görevli olduğum resmi bölümde üç bölüm 

var. İlk bölüm, altın aslan ödülünün verildiği ana yarışma. İkincisi yarışma dışı bölüm, 

burada daha çok tanınmış yönetmenlerin, Hollywood filmlerinin, geceyarısı kuşak  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filmlerinin yer aldığı bir bölüm. Son olarak Orrizonti bölümü, uzun ve kısa metraj 

filmlerin yarıştığı bölüm. Ek olarak “Klasikler” bölümümüz var. Bu bölümde sinema 

üzerine belgeseller de yer alabiliyor. Bu belgeseller, bir yönetmen üzerine veya ülke 

sineması üzerine olabilir. Ayrıca küçük bir yarışma söz konusu. Venedik Film 

Festivalinin en önemli özelliği, “Dünya Prömiyeri” kuralının olmasıdır.  

 

Yamaç Okur: Türk Sinemasını nasıl görünüyorsunuz?  

 

Paolo Bertolin: Festivalin geneline baktığımızda, keşiflerin önemi ortaya çıkıyor. Süt 

filmi ilk kez böyle bir festivalde yer almıştı. Kısa zaman sonra Berlinale’de Altın Ayı 

ödülü sahibi oldu. Festivalde yer alan diğer filmleri de düşündüğümüzde, Venedik 

Film Festivalinin keşiflere verdiği önem ortaya çıkmaktadır. Kuvvetli genç bir neslin 

gelmekte olduğunu görebiliyorum. Ayrıca çok heyecan duyduğum başka bir nokta 

Türk sinemasındaki kadın yönetmen, yapımcı ve senaristlerin varlığı.  

 

Enis Köstepen: Filmi tavsiye ederken nasıl bir sistem üzerinden hareket ediliyor?  

 

Paolo Bertolin: Her film için farklıdır elbette. Ancak genelleme yapmam gerekirse, iki 

yöntemden bahsedebilirim. Birincisi, ben bir ülkeye gidiyorum, orada mevcut filmleri 

izleyerek bir ön seçim yapıyorum. Seyrettiğim filmler hakkında bir rapor hazırlıyorum. 

Neden o filmleri seçtiğim ile ilgili görüşümü sunmuş oluyorum. İkinci yöntem ise eğer 

yapımcı direk başvuru yapıyorsa, filmi izledikten sonra eğer beğeniyorsam doğrudan 

bir e-mail gönderiyorum. Sonuç olarak artistik direktör filmi izliyor ve kararını veriyor. 

Seçici komite 5 – 6 kişiden oluşuyor. İtalya’da festival programcısı veya film 

eleştirmeni olarak çalışan kişilerden oluşuyor. Festivalimize 3500 civarında film 

başvuru yapıyor. Bunların 2500 tanesi kısa film. Dolayısıyla 1000 adet civarında uzun 

metraj film başvuru yapmış oluyor. Venedik Film Festivali’ne başvuru yapan filmler 

bir ücret ödüyorlar.  

 

Soru: Türk sinemasının güçlü ve zayıf yönlerinden bahseder misiniz?  

 

Paolo Bertolin: Türkiye’de yeni film üretiminin fazla olduğunu görüyorum. Üretilen 

filmlerin büyük kısmı yönetmenlerin ilk filmi. Yönetmenlerin çoğunlukla ülke 

gündemine yoğunlaştığını görüyorum. Toplumsal gerçeklerden kopmadan yapıyorlar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

işlerini. Politik konular, kadın erkek ilişkilerinin filmlerde özgürce işlendiğini 

gözlemliyorum. Genç yönetmenlerin kendilerini sorgulayan işler çıkarıyor olmalarını 

çok önemli buluyorum. Zayıf nokta olarak, eğer ortak bir zayıf noktadan bahsetmek 

gerekirse, senaryo konusuna değinmek isterim. Projelerin başlangıç noktalarının 

umut verici olduğunu görüyoruz ancak baştaki orijinal fikrin gerçek potansiyelini 

bulamadığını düşünüyorum. Senaryoda, ana karaktere verilen önemin yan 

karakterlerin gelişimine verilmediğini düşünüyorum. Kısaca proje geliştirme 

aşamalarına daha fazla zaman ayrılması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda 

söyleyebileceğim temel noktalar bunlar.  

 

Serkan Çakarer: Filmlerin destekleme yöntemleri de bence yapım süresince çok 

önemli. Senaryosunun gelişmesi gereken projelerin almış olduğu kamu desteklerinin 

de bu tartışma sürecine eklenmesi lazım. Bakanlığın “Proje Geliştirme” desteği olması 

gereken şekilde verilmeye başlanırsa sürecin düzeleceğine inanıyorum.  

 

Yamaç Okur: Toplantımızı bitiriyorum. Teşekkür ederiz.    

  

  

      

  


