Haberler
• Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphaneler Haftası sebebiyle Mithat Alam Film
Merkezi’nde kütüphane temalı filmler gösterilecek. 30 - 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde
kütüphane, kitaplar ve koleksiyonculuk temalarında üç film izlenecek. Muzaffer İzgü’nün
hayatının da anlatıldığı Memduh Ün yönetmenliğinde Zıkkımın Kökü (1992) filmi ile başlayacak
gösterimler, Pelin Esmer’in ses getiren filmi 11’e 10 Kala (2009) ile devam edecek ve Prensesin
Uykusu (2010) ile sona erecek. Gösterimler saat 13.00’de başlayacak.
o Muzaffer İzgü’yü daha iyi tanıyacağımız Zıkkımın Kökü filmi aynı zamanda otobiyografik
bir roman uyarlaması. Replikleriyle de akıllarda kalan film sadece kütüphaneyi değil aynı
zamanda yolu oradan da geçen bir hayatı bütünüyle anlattığından da izlenilesi.
o Tutkulu bir koleksiyoncu Mithat Bey ile kapıcısı Ali’nin öyküsünün anlatıldığı 11’e 10
Kala’da var olanı ve eskiyi koruma çabasın birbirinden farklı karakterlerin hayatlarını nasıl bir
noktada buluşturduğunu izliyoruz. Kızından ayrılmak zorunda kalan Ali de koleksiyonuna zarar
gelmemesi uğruna apartmanı terk etmeyi reddeden Mithat Bey de aynı saftadır ve birbirlerinin
yaşamları üzerinde tahmin edemeyecekleri bir etkiye sahiptirler.
o Türk Kütüphaneciler Derneği’nin hazırlamış olduğu programda yer alan bir diğer film
Çağan Irmak’ın son filmi Prensesin Uykusu olacak. Yakın tarihte vizyona girmiş olan film,
kütüphane memuru Aziz’in hayatının yeni taşınan komşularının etkileriyle nasıl değiştiğini
anlatıyor. Film, 11’e 10 Kala’da olduğu gibi apartman hayatı üzerine kurulu temasıyla ve renkli
karakterlere sahip bir grup insanın kadere karşı koyma çabalarını hayata dair bir hikayeyle
sunmasıyla dikkat çekiyor.
• Sinema Söyleşileri Yıllığı 2010 çıktı. Kitap merkezden temin edilebilir.

• 30. Yılını kutlayan İstanbul Film Festivali 2 Nisan’da başlıyor. 17 Nisan tarihine kadar
sürecek olan festivalde alıştığımız başlıklar kadar 30. Yıl için oluşturulmuş yeni seçkiler de
dikkat çekiyor.
o “Film Gibi 30 Yıl” seçkisi ile daha önceki yıllarda festival gösterimlerinde yer almış
filmler yeniden izleyiciyle buluşturuluyor. Bu seçki, Andrey Tarkovski, Shôhei Immamura, Todd
Haynes, Federico Fellini, Ingmar Bergman gibi yönetmenlerin filmlerini içeriyor.
o Festivalde önceki yıllarından filmlere yer verilen bir diğer başlıksa “Bir Zamanlar
Festivalde: SİYAD’ın Keşifleri”. Bu seçki ile Sinema Yazarları Derneği üyelerinin festival yoluyla
tanıştıkları filmlerden bir derleme oluşturulmuş. Lars von Trier, Krzysztof Kieslowski, Wong
Kar Wai ve Jafer Panahi gibi isimlerin filmleri izleyiciye tekrar sunularak onların da bu keşif
sürecine ortak olmaları hedefleniyor.
o Hisar Kısa Film Seçkisi’nin ilk gösterimi de festival kapsamında gerçekleştirilecek. Seçki
15 Nisan Cuma günü 16:00’da Beyoğlu Sineması’nda izlenebilecek.
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