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ler bulunuyor. Filme gücünü veren, bu gerçekliğin dehşeti ve
kurmacanın estetiğinin simyası.

“SİNEMA KARMAŞIK BİR SANAT”
Bu yıl Cannes Film Festivali’nde En İyi Kısa Film ödülünü
kazanan Hayırsızada (Chienne d’histoire) adlı canlandırma
filmi üzerine, daha önce birçok kısa belgesel ve animasyona imza
atmış oyuncu ve yönetmen Serge Avedikian’la bir söyleşi yaptık.
1910’larda İstanbul köpeklerinin Sivriada’ya “sürül- sus bir nevi toplama kampına sürmeyi tercih etti. Bu yöntem
mesi” yle ilgili bir animasyon Hayırsızada. Bu anlamda 19. yüzyıl başında Osmanlı sultanlarının kullandığı bir yönfilmin konusu Türkiye’nin yakın tarihinde gerçekleş- temdi. Bu dönemin diğer tarihi olayları gibi bu hikâyeden de
miş bazı olayların, örneğin bu topraklarda Ermenilere Türkiye’de çok az kişinin haberdar olduğunu düşününce, tüm
ve Rumlara yapılanların bir alegorisi olarak okunabi- bu olanlar bana çok şaşırtıcı geldi.
lir. Bu fikir nereden çıktı?
Film fikri, Jön Türk hükümeti döneminde köpeklerin yok Anadolu Kültür’ün filme katkıları nasıl oldu?
edilmesine dair detaylı okumalardan hareketle ortaya Film Paris’te tamamlandı, ama Anadolu Kültür’ün filmin fiçıktı. 1910 İstanbul’unda başıboş könansmanına katkıda bulunmasını
peklerin halk nezdinde özel bir yeri
isteyen Osman Kavala’yla tanışmavardı. Halk bu hayvanları adeta dini
mızdan itibaren, filmin arşiv görünbir saygıyla besliyordu. En başıntülerinden de beslenebileceğini hisdan itibaren Jön Türkler iktidarlasettim. Döneme ait arşiv fotoğraflarını şehrin “modernleşmesi”yle, Avrını tarayarak bana ulaştırdılar. Filrupalılaşmasıyla perçinlemek istedimin dekorları ve mekânlarıyla ilgili
ler. Batılılaşma onların gözünde bu
çalışmalarımız ilerledikçe, bu öğesahipsiz varlıkların “temizlenmeleri görüntülere dahil ettik. Bu çasini” de kapsıyordu; Pera Belediye
lışmanın filmin belgesel boyutuna
Başkanı’ndan da bu konuda gelen şiönemli katkıları oldu.
kayetler vardı. İstanbul, Avrupalı olması için Berlin’e benzemeliydi. Bu
Filmografinizde hem kurmaca,
amaçla -ki filmde de buna değiniyohem animasyon, hem de belgerum- Avrupa çapında bir ihale yapıldı
sel filmler var. Bu hikâyeyi neve Pastör Enstitüsü’nün teklifi kabul
den özellikle animasyon tekniedildi. Enstitü’den Dr. Remlinger köğiyle anlatmak istediniz?
peklerin imha edileceği gaz odalarıyla
Çünkü bu, tahammül edilemez olaykemik, deri ve kürklerinin satışından
ları gerçekçi bir biçimde yeniden
elde edilecek gelirlerin hesaplanmaüretmeden göstermenin tek yosını içeren bir yok etme planı sundu.
luydu. Resim ve animasyon teknikBu, katliamdan geriye hiçbir iz bırak- Hayırsız Ada’nın yapımcıları arasında
leri sadece inanılmaz bir güce sahip
Osman Kavala da yer alıyor
mayacak bir plandı. Bu anlamda Avdeğiller, aynı zamanda gerçek görünrupalılaşma, zararlı canlıların modern yöntemlerle yok edil- tülerle şiddetin ve tanımlanamaz olanın yeniden üretilmesi
mesinden de geçiyordu, ama hükümet bu hayvanları ıssız ve tuzağından da sakınmayı sağlıyorlar. Hayırsızada’da yine de
gözlerden uzak bir ada olan Sivriada’ya, yani köpeklere mah- fotoğraflar, isimler, yerler ve tarihler gibi bazı belgesel öğe74 altyazı temmuz-ağustos 2010

Filmi izlerken akla birçok farklı akım ve biçim geliyor;
sahnenin duygusuna göre değişen renk ve teknikler
kullanılmış. Animasyon sürecinde kiminle çalıştınız?
Biçimsel kararları almakta neler belirleyici oldu?
Bu film için seçtiğim ve tüm planlarda ona yönelik yazdığım
“partisyonları” kesin bir şekilde takip eden ressam Thomas
Azuélos’un yaptığı resimlerden yola çıkarak çalıştım. Animasyonları gerçekleştiren Jimmy Audoin
ile birlikte, parçalı
resim öğelerini After
Effects ve Photoshop
programlarıyla canlandırdık. Görüntüler
sahneye konulduktan
ve hareket kazandıktan sonra, atmosfere
ve ışığa dair diğer
görsel öğeler devreye
giriyor; yani resme
yeniden yerleştirilen
ve alan derinlikleriyle “resim-plan-hareket” bütününü zenginleştiren görüntüler ve ışıklar. Bu, pek çok materyalin iç içe
geçtiği bir kompozisyon, benim “füzyona uğramış” olarak adlandırdığım görüntülerin bir entegrasyonu. Bu çalışmayı bugüne kadar birlikte üç animasyon filmi gerçekleştirdiğim Fred
Tribolet ile yaptım. Filmlerime son dokunuşu veren, bu estetik
ve hassas dozajdır. Sonra müzik ve montaj geliyor. Daha önce
birlikte yedi film gerçekleştirdiğimiz besteci Michel Karsky,
filmin görüntüye dökülmesinden de önce senaryodan ve ona
anlattıklarımdan yola çıkarak ana temalar üzerinde çalışıyor.
Bütün filmlerimde, önce görüntü ve sonra ses şeklinde değil,
çeşitli öğeleri aynı anda bir araya getirerek çalışıyorum. Bu
yüzden filmlerim sadece animasyon filmi değil, her şeyden
önce farklı ve özel filmler.
Filmdeki Osmanlı ya da Avrupalı tipleri stereotipler
olarak temsil ediliyorken, köpeklerin görsel temsili
alışılmışın çok dışında, hatta değişken. Bu bilinçli bir
seçim miydi?
Paşaların temsili, her ne kadar kukla gibi ele alınmış olsalar da, aslında gerçeğe oldukça yakın. Enver, Cemal ve Talat Paşa’nın fotoğrafları model olarak kullanıldı ama aslında
temsillerinin sadece onları çağrıştıracak kadar benzer olmaları yeterliydi. İktidarın mekânları, jandarmanın kıyafetleri,
köpekleri yakalamak ve taşımak için kullanılan araçlar için
de aynı şey geçerliydi. Ama köpeklerin kendilerinin, özellikle
de “kahramanımız” olan köpeğin son derece özgün ve canlı
olmasını istiyordum, çünkü onlar tarihin canlı nesneleriydiler ve öleceklerdi. Anlattığımız onların trajedisiydi...

Hem tiyatroda hem filmlerde oyuncu olarak rol almış
biri olarak, gerçek oyuncuların olmadığı animasyona
bakışınız nasıl?
Bana göre önemli olan, filmin nesnesini gerekli şekilde sonuna kadar ifade etmesi. Bahsettiğiniz farklı disiplinler arasında zaten iç içe geçmeler olduğu için, asıl önemli olan yaratıcı sürece başladığınızda kafanızdaki imgenin seyircide ne
uyandıracağını sezgisel olarak tahmin etmek. Bunu sürekli
bir öğrenme ve zenginleşme olarak görüyorum. Tiyatroda
ya da bir filmde oynamak, başka insanlarla çalışmak bana
iyi geliyor; yönetmenlik yaptığım zamansa
daha uzun ve derin
bir çalışma ve tam bir
doğurma süreci yaşanıyor, bir ortakla birlikte yazdığım zaman
çok yoğun bir paylaşım söz konusu oluyor.
Tüm bunlar bir bütünü oluşturuyor. Sanatçının her zaman bir
yaratıcı olması, çıplak
kalma riskini göze alarak dünyasını sonuna
kadar paylaşması ve
içinde en derinlerde
saklı olanı ortaya çıkarması gerektiğini düşünürüm. Bazen
kendisinin bile bilmediği sırrını başkalarına vermelidir.
Hayırsızada Cannes’da çok önemli bir başarı kazandı;
Cannes tarihinde ‘En İyi Kısa Film’ ödülünün bir animasyona verilmesine sık rastlanmıyor.
Yeni teknolojilerin keşfetmemizi sağladığı yeni biçimler sayesinde, sinemanın başka alanlarla iç içe geçtiğini düşünüyorum. Belgesel kurmacaya doğru gidiyor, kurmaca daha çok
belgeselleşiyor ya da gitgide daha stilize oluyor, animasyon
üç boyutlu ya da sentez görüntülerden oluşuyor... Bana öyle
geliyor ki bugün önemli olan bir filmin biçimsel özgünlüğü,
sözü, derinliği ve etki alanı, ama özellikle iç ve füzyonel tutarlılığı... Türler önemli değil çünkü izleyici giderek görüntüler konusunda daha donanımlı hale geliyor ve kendisine
önerilen dünyayı çabuk anlamayı biliyor. İzleyicinin şaşırtılmaya, görülmemiş bir manyetik alanın içine alınmaya, gördüğü ve duyduğuna hayal gücüyle katılmaya ihtiyacı var... Sinema halen genç bir sanat ve teknolojik keşiflerle ilerlemeye
devam edecek. Sinemanın aslında mağara döneminden beri
insanların zihninde var olduğunu unutmamak gerek. İnsan
etrafındakileri temsil etmeye önce çizimle başladı, sonra resimle, daha sonra da fotoğrafla... Sonra göz için hareketi tekrar oluşturan saniyede 24 resim akışını keşfetti. Daha sonra
sesin film bandı üzerine kaydı geldi. Bugün herkes her şeyi
filme alıyor ama sinema her şeyden önce bir sahneye koyma,
zamanın, mekânın, anlamın ve duyguların yeniden düzenlenmesi sanatıdır.
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