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LONDRA POSTASI

ESRA YILDIZ

Michel Foucault 1983’te Kaliforniya Üniversitesi’nde verdiği derslerinde parrhesia
(hakikati söylemek) kavramından ve risk
alan kişi parrhesiastes’ten söz eder. Kökleri
Antik Yunan’a kadar giden parrhesia belirli
bir tehlikeye karşı sonuna kadar hakikati
söyleme cesareti göstermektir. Foucault’ya
göre “hakikati söylemek en uç biçimde, yaşam
ve ölüm ‘oyununun’ bir parçası sayılır.” Çin
hükümetinin insan hakları ihlallerine, sansür
uygulamalarına karşı çıktığı için sayısız defa
gözaltına alınmış, tehdit edilmiş, günümüzün
parrhesiastes’lerinden biri sanatçı Ai Weiwei.
Alison Klayman, Filmekimi’nde de gösterilen
ilk belgeseli Ai Weiwei: Asla Pişman Olma’da
(Ai Weiwei: Never Sorry, 2012), 2011’de dünya
kamuoyunun tüm baskılarına rağmen Çin
hükümeti tarafından 80 gün gözaltında
tutulan ve halen ülkesi dışına çıkma
özgürlüğü engellenen bu muhalif sanatçının
izini sürüyor.
Filmin başlığı, Weiwei’nin Sichuan
Depremi’nin ardından Münih’te Haus der
Kunst’ta açtığı ‘So Sorry’ (Çok Üzgünüz) sergisine bir gönderme. Weiwei 2008 Sichuan
Depremi üzerine araştırma yaparken otel
odasında polislerin saldırısına uğramış, kafasına aldığı darbe sonrası ciddi bir ameliyat geçirmişti. 2006’da açtığı blogla, blogunun kapatılmasının ardından mücadelesini
Twitter’da sürdürmesiyle, ayrıca aktif olarak
yaptıklarıyla Weiwei uzun bir zamandan beri
şimşekleri üzerine çekiyordu. Hükümetin
baskısına rağmen -resmî rakamlardan çok
daha fazla ölü sayısı olduğu bilindiğindendepremde ölen çocukların isimlerini gönüllülerle beraber ortaya çıkarmış ve blogunda
yayınlamıştı. Weiwei’nin Haus der Kunst’un
ön cephesini kaplayan, binlerce hazır yapım
çocuk çantasından oluşan ‘Hatırlama’ enstalasyonu, 2008’deki depremde ölen çocuklara adanmıştı ve cepheye -çocuğunu depremde yitirmiş bir annenin sözünden hareketle- Çince “bu dünyada yedi yıl mutlu bir
şekilde yaşadı” yazısı yazılmıştı. Münih’teki
serginin başlığı devletin, resmi otoritelerin
kendilerinin sebep olduğu her trajedinin ardından yayın organlarına çıkıp söyledikleri
klişe cümle ‘çok üzgünüz’e ve sonrasında her
şeyin unutulup gidecek olmasına yönelik bir
eleştiri aynı zamanda.
1982’de Çin’den ayrılıp New York’a giden, beat şairi Allen Ginsberg ile tanışan ve
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Ginsberg aracılığıyla sanat çevrelerine giren
Weiwei, New York’ta avangard işler üretirken ülkesine döndüğünde Çin çağdaş sanatında yepyeni bir sayfanın açılmasına da vesile olur (Klayman filmde, 1990 sonrası Çin
çağdaş sanatında yaşanan patlamanın kaynaklarına dair de önemli ipuçları veriyor).
Sanatçı, 1989 Tiananmen Meydanı olaylarını New York’ta izler, açlık grevine başlar,
babası muhalif şair ve ressam Ai Qing’in hastalanması üzerine 1993’te Çin’e döner ve o
günden bu yana insan hakları aktivisti olarak ülkesindeki hak ihlallerine karşı sonuna
kadar sesini duyurmaya çalışmaktadır.
Söz konusu Ai Weiwei gibi bir sanatçı
olunca, Klayman’ın filmin inşasındaki rolü
kadar bir sanatçı olarak Weiwei’nin çektiği
görüntü ve fotoğrafların belgeseldeki var-
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Lizbon’un her yıl gerçekleşen iki büyük film
festivali var, Indielisboa ve Doclisboa. Bu
şehirde anaakım hiçbir film festivalinin olmaması zaten Lizbon’un bildiğiniz film şehirlerinden farklı olduğunun bir göstergesi.
Belgesel festivali Doclisboa’nın yıl içinde
şehirdeki en mühim olaylardan biri olup on
gün boyunca salonları doldurması da bir diğeri. Bu yıl festivalin dört jürisinden biri
olan ‘Yeni Yetenek’ jürisine davet edilecek
kadar şanslıydım. Jüride olmam festivalde
izlemek üzere seçtiğim filmlerin hepsini izleyemeyecek olsam da belgesel dünyasından
çıkan en taze bazı yetenekleri görebileceğim
anlamına geliyordu. Jüri üyelerinden, biri
Portekizli diğeri uluslararası olmak üzere
iki yeni yönetmene ödül vermesi istendi.
Değerlendirdiğimiz 14 filmin hepsini sıralamaya çalışmayacağım, ama önemli kısımları aktaracağım.
Her ne kadar Ben Rivers’ın Denizde İki
Yıl’ını (Two Years at Sea, 2011) seçmemiş
olsak da, Rivers’ın filmi güçlü bir adaydı.
Rivers aslında İngiltere’de tanınan, pek çok
deneysel kısa film çekmiş bir yönetmen fakat bu film onun ilk uzun metrajı ve yarışma
sadece uzun metraj filmleri kapsadığından
ödül için yarışabiliyordu. Rivers tüm işlerini, bizi salt film estetiği anlamında değil,
bu dünyada da başka bir geçmiş zamana götürecek biçimde siyah-beyaz çekiyor. İskoç
bir münzevinin günlük hayatını gözlemci bir
üslupla aktaran bu uzun metraj film, son elli
yılın herhangi bir zamanında çekilmiş olabilirdi; günümüze göz kırpan tek tarafı bir
anlığına gördüğümüz yeni model bir 4x4.
Filmin ruhani zamansızlığı, zamanın akışını alıştığımız araçsal bir geçicilikten zi-

Espoir Voyage

Alison Klayman’ın Filmekimi’nde de gösterilen belgeseli Ai Weiwei: Asla
Pişman Olma, her türlü baskıya karşın muhalif duruşundan vazgeçmeyen
bir sanatçının portresini çıkarıyor.

lığı da önemli. Warhol gibi sürekli imaj üreten, fotoğraf çeken Weiwei, cep telefonuyla
ve dijital kamerasıyla kaydettiği, maruz kaldığı durumu gösteren belgeleri, deprem için
araştırma yaparken çektiği, internetten de
izlenebilecek Lao ma ti hua (Barışı Bozmak,
2009) belgeseli gibi filmleri, Asla Pişman
Olma’da hakikatin kapısını aralayan belgeler olarak beliriyor.
Filmin sonlarına doğru Klayman,
Weiwei’ye devletin ondan özür dilemesini
isteyip istemediğini soruyor. “Hayır” diyor
Weiwei, önemli olanın, onların bu tarz şeyleri yapamayacaklarını, yaptıklarının bedelini ödemek zorunda kalacaklarını bilmeleri gerektiği olduğunu ekliyor. Ai Weiwei
gibi sanatını ve hayatını her alanda ifade
özgürlüğünü savunmaya adamış sanatçıların varlığı, geride bıraktıkları, günümüzde
daha da önemli. Onlar hayatları pahasına
iktidara karşı seslerini yükseltmeyi sürdürüyorlar, filmler ve sanat da hakikati söylemenin biricik araçları oluyor.

yade ihtiyaçların (yemek yapma, yıkanma,
yemek yeme, uyuma) ve isteklerin (müzik
dinlemek, okumak) artışıyla ölçmesi, tam
da filmi güçlü kılan unsurlar.
Ödülleri alan filmlere geçmeden önce bahsetmem gereken diğer film de genç yönetmen André Gil Mata’nın ölmekte olan büyükannesi hakkında çektiği sessiz bir tefekkür
niteliğindeki Cativeiro’ydu (Captivity, 2012).
Film görkemli bir köy evinin koridorunda,
zorlukla ve inleyerek nefes alan birinin sesiyle açılıyor. Yönetmen, hayatının son demlerine onu tüketen bir çabayla tutunma gayreti gösteren bu yaşlı aile reisinin onu tanıdığına dair bir tür emare yakalama arzusunda.
Bu yaşlı kadın evde, bedeninde ve ciğerlerinin yankısında tutsak. Filmin baskın duygusu, yönetmenin keskin gözlem yeteneği ve
zekice ilerleyen kişisel anlatımıyla ortaya çıkan bir klostrofobi. Ağır ilerleyen ama dokunaklı bir hazine.
Şimdi bahsedeceğim iki film yarışmada
olmasaydı, ödülleri eminim bu filmler
alırdı. Portekizli yönetmene verilecek ödülü
Salomé Lamas’ın filmi Terra de Ninguem (No

Man’s Land, 2012) kazandı. Neredeyse tamamen konuşan kafalardan ibaret olan film,
bizi çalışma hayatının çoğunu Portekiz hükümetine, CIA’e ve aynı derecede itici başka
müşterilere hizmet ederek geçirmiş bir kiralık katille; karanlık ama son derece ilginç
bir karakter olan Paulo’yla karşı karşıya bırakıyor. Paulo’nun hikâyesi, eğer doğruysa
tabii, resmî tarihin karanlık hatlarını ayrıntılandırıyor; hikâyesinde eski sömürgelerdeki ayaklanma karşıtı hareketler, Latin
Amerika’daki paramiliter uygulamalar ve
daha da fazlası var. Paulo’nun kronolojisi
resmî tarihinkiyle kabaca uyuşuyor; hikâye
de önümüzde oturan bu adamın hiçbir belgesi, adresi, resmî kimliği olmaması dışında
doğrulanabilir. Her iyi suikastçi gibi o da
ardında hiç iz bırakmıyor. Can sıkıcı hakikat sorusunu bir kenara bırakacak olursak
filmi bu kadar rahatsız edici yapan şey karakterin uyandırdığı özdeşleşme duygusu.
Belgesel izleyicisi kurbanla ve tanıkla özdeşleşmeye alışkın, fakat faille özdeşleşme
gibi rahatsız edici bir deneyime pek de hazır değil.
Ödül alan diğer film olan Michel Zango
imzalı Espoir Voyage sanırım benim izlediğim ilk Burkina Faso filmi. Zongo komşu
Fildişi Sahilleri’ndeki hindistan cevizi bahçelerinde göçmen işçi olarak çalışırken ölen
abisinin izini sürüyor. Her ne kadar filmde
gördüğümüz karakterler, araçlar, hareket koşulları pek tanıdığımız şeyler olmasa da filmin yapısı tanıdık: arayış peşinde geçen bir
yol filmi. Sömürgeci ötekinin aşırı basitleştiren ve küçümseyen bakışına panzehir olarak kendi kendini temsil etmenin neden ve
nasıl olması gerektiğine dair daha iyi bir örnek olamazdı. Bu yönetmenin başka filmlerini merakla bekliyorum tabii. (Çeviren:
Burcu Halaç)
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