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•Aydın Gün 

• Uluslararası İstanbul Sinema 
Günleri' nin altıncısını 
gerçekleştirdiğimiz şu günlerde, 
Atatürk'ün insanlık, barış ve 
sinema konusundaki ideallerine 
bir adım daha yaklaşmış olmanın 
mutluluğunu duyuyoruz. 
Cumhuriyet'imizin Büyük 
Kurucusu, yıllar önce şaşırtıcı bir 
öngörüyle şöyle diyordu:  
"Sinema, dünyanın en uzak 
köşelerinde oturan insanların 
birbirlerini tanımalarını, 
sevrnelerini temin edecektir .. :' 
Altı yıl  önce alçakgönüllü bir 
sinema haftası olarak 
başiattığımız Sinema Günleri'ne 
1987'de , yeryüzünün beş 
kıtasından 27 ülkenin filmleri, 
sanatçıları katıl ıyor. Yüzbinlerce 
sinemasever, dünyanın en uzak 
köşelerinde yaşayan insanların 
sorunlarını, sevinçlerini,  acılarını 
paylaşacak; çok sayıda ve çeşitli 
ülkeden sanatçı birbiriyle 
tanışacak, tartışacak, dostluk ve 
sanat ortamı oluşturacak. Bizler 
onların ürünlerini, görüşlerini, 
kişi liklerini tanıyacağız, seveceğiz. 

Onlar da ulusal kültürümüzün 
en önemli parçalarından biri olan 
sinemamızı, yaratıcılarımızı 
tanıyacaklar. Bu heyecan verici 
buluşmaya olanak hazırladığımız 
için onur duyuyoruz. 

Bütün sınırlı olanaklara karşın, 
elbirliği, özveri ve heyecanla 
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası 
Istanbul Sinema Günleri, 
doğumunun altıncı yılında, 
yeryüzünün önem verilen, saygın 
sinema şenlikleri arasında yer 
almaya adaydır. Bunu hem film 
katılımındaki artıştan, hem de 
uluslararası sinema basınının 
ilgisinden anlıyoruz. Türk 
izleyicilerin her yıl artan sayısı 
ve heyecanı da şenliğiınİzin bir 
başka özelliği. 

Ama bence, Uluslararası İstanbul 
Sinema Günleri'ni başka sinema 
şenliklerinden ayıran en önemli 
özellik, başlangıçtan bu yana 
tutarlı bir biçimde 
sürdürdüğümüz "tema" 
seçimidir. Uluslararası İstanbul 
Sinema Günleri, özellikle 
yarışma bölümüyle, yeryüzünün 
"sanatlar, sanatçılar ve sinema" 
konusunu işleyen filmlerinin 
gösterild�ği tek sinema şenliğidir. 
Böylece Istanbul, Nisan 
günlerinde, sanat ve yaratıcılık 
konularında beyaz perdede bir 

"forum"un oluşturulduğu bir 
kent olarak ayrıcalık kazanıyor. 
Önümüzdeki yıllarda bu 
forum'un, tartışmalar, seminerler, 
panellerle daha da ilginç bir 
düzeye ulaşacağına inanıyoruz. 

Bu güzel sanat ve sinema 
şölenine emeği geçen herkese, 
katılan ve destekleyen resmi ve 
özel tüm kurum ve kişilere 
Vakfımızın içten teşekkürlerini 
sunuyor, gelecek yıl yeniden 
buluşma dileğimizi 
tekrarlamaktan mutluluk 
duyuyorum . •  



•Aydın Gün 

• Now that we are about to 
complete the organisation of the 
sixth of the International 
Istanbul Filmdays, we have the 
satisfaction of knowing that in 
doing so we have succeeded in 
taking yet another step forward 
towards the realisation of 
Atatürk's ideas on peace and the 
cinema. Years ago, with quite 
remarkable foresight, the great 
founder of the Turkish Republic 
declared:"The cinema will succeed 
in making people living in the 
farthest comers of the earth get 
to know and love one another . .  :' 
The Filmdays began in quite a 
modest way six years ago. This 
year, films and artists from 
twemy-seven different countries 
from all five continents will be 
taking part. Hundreds of 
thousands of cinema-lovers will 
be sharing the problems, joys 
and sorrows of people living in 
the İ'emotest countries; while 
a large number of artists from 
various lands will have the 
opportunity of getting to know 
one another and establishing ties 
of friendship and artistic interest. 

We, Turks, will have the pleasure 
of familiarising ourselves with 
their work, their views and their 
personalities, while they, for 
their part, will have the 
opportunity of becoming 
acquainted with the Turkish 
cinema, one of the most 
important branches of our 
national culture, and its creators. 
We are very proud to have been 
the means of bringing about this 
very exciting reunion. 
As a result of the cooperation, 
self-sacrifice and enthusiasm 
displayed by all those who have 
taken part in its preparation and 
organisation, the Istanbul 
Filmdays, in spite of its limited 
resources, has succeeded, on 
its sixth birthday, in achieving 
the right to be regarded as one 
of the most serious and 
important of the international 
film festivals. This is obvious 
from the increase in the number 
of entries and in the interest 
shown by the international press. 
Another encouraging feature is 
the increasing numbers and 
enthusiasm of t he Turkish 
audiences. 
But in my opinion, what most 
clearly distinguishes the 
International Istanbul Filmdays 
from other film festivals is the 
choice of a "theme", which has 
been a feature of the Istanbul 
festival from the very beginning. 
The International Istanbul 

Filmdays is the only film festival 
in which the competitive seetion 
shows films treating the topic of 
the "arts, artists and the 
cinema". Istanbul thus achieves 
the distinction of becoming, 
during these April days, a forum 
for the discussion of art and 
creativity. We hope that in future 
years this forum will gain even 
further interest through 
discussions, seminars and panels. 
I should !ike to take this 
opportunity of expressing, on 
behalf of the Istanbul Foundation 
for Culture and Arts, our deepest 
gratitude to all those who have 
taken part in the preparation of 
this festival, as well as to all the 
private and public bodies who 
have participated in the project 
for their generous help and 
support, and also of saying how 
much I look forward to our 
meeting once again next year. • 
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mm Garanti Bankası 'ndan 
İstanbul Sinema Günleri'ne 
ve bütün sinemaseverlere 

saygıyla . . .  mm 





� 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 



İyi olmak, özgün olmaktan yeğdir. 
Ludwig Mies V an Der Ro he 

Ludwig Mies Van Der Rohe (1886- 1969). Alman asıllı Amerikalı 
mimar. Çelik ve cam gökdelen tasanmlanyla ünlü. New York'taki 
Seagram binası e.n tanınmış yapıtlarından biri. 

Desen: Pablo Picasso'nun Kadın Başları'ndan. 

- �------- - ------- � -- -- - - --------_ _..._,_ 
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. . . . 
BIR SINEMASEVERIN GUNCESINDEN ... 

Bugün dördüncü gün. Sinema Günleri '87 harika geçiyor. 
Yalnız biraz yorulmaya başladım. 16.30 seansından çıkıp Taksim'den Şişli 'ye 
öteki filme yetişrnek için koşarken biraz zorlandım doğrusu! 
V itaminleri artırıp, sigarayı azaltınam gerekecek. .. 

E ve döndüğümde kötü bir sürprizle karşılaştım! 
Oysa çok güzel bir akşamdı. Harbiye'den Cihangir'e ağır ağır yürümüştüm. 
Keyifli bir susuzluk duyuyordum. Mutfağa girip buzdolabını açınca, 
içimi bir can sıkıntısı kapladı: Evde bira kalmamıştı! 
Heyecanla balkana koştum. Bakkal Hüseyin tabii ki çoktan kapatmıştı. 
Yemekte b ira yerine su içecektim demek ki ... 

Ve telefon ''acı acı'' çaldı. Gecenin bu vaktinde arayan kim olabilirdi? 
Her şey kötü gitmeye başlamıştı zaten! ''Ben Bogie,'' diye geveledi 
boğuk bir ses, "biran var mı?" Oh my good! Humphrey Bogart'tı bu! .. 
Donup kalmıştım. "Tahmin etmiştim," diye devam etti, "sabah bira almayı 
gene unuttun değil mi! Üç dakika sonra oradayım ... " 
Ve telefon yüzüme kapandı. Gerçekten de üç dak*a sonra kapı çalmaz mı! 
Ter içinde koştum, ellerim titreyerek açtım kapıyı. Içinde beş büyük 
Efes Pilsen (buz gibi) olan kesekağıdını, yüzüme hiç bakmadan 
kucağıma bıraktı. Ağır ağır yürüdü. Trençkotunu çıkarmadan 
japon fenerinin altındaki koltuğa oturdu. Sağ elindeki Lucky Strike paketini 
sol eline vurdu, çıkan sigarayı Zippo çakmağıyla yaktı. Derin bir nefes 
çektikten sonra, bir gözünü kısarak, "Haydi çocuk, aç birer tane de içelim," 
dedi. Fonda Casablanca filminin müziği başlamıştı. 

"S oğaaan! Patateees!" diye bar bar bağıran hoparlörlerin 
gürültüsüyle yataktan takriben 50 cm kadar havalandığımda, 
saat 10.00 dolaylarındaydı. Evet, saatin zilini 
gene d uymamıştım ve gene büroya geç kalmıştım! 

Ama bugün bakkala bira ısmarlamayı 
unutmayacaktım. 
Düşümde Bogie'yle karşılaşmak beni yormuştu! 

"Sinema günleri biter... 
B ira günleri bitmez ... " 





Çağdaş ve öncü bir nıimarlık! 
Mimarlığın bir sanat uğraşı olduğunu bilen uzmanlarca 
çağın en ileri teknolojisiyle kurulmuş yapılarda 
yaşamak ve çalışmak isteyenler için ... 

STFA YAPI YATIRIMLARI 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 



Venedik, Cannes, Avoriaz, Londra, Berlin ... 

Dünya sinema festivallerini 
izlemek istiyorsanız 

Antur'u arayın! 
Ferdi ve grup turizm organizasyonu 

otel-motel rezervasyonları 
hava-deniz-kara yolculuklarında bilet temini 

kongre-konferans-toplantı turizmi 
ve rehberlik hizmetlerinde 

Ant ur' 

Dünyadaki büyük sanat olaylarını 

(.) 
an tur 

Antur'la izleyin 
Çünkü Turizm Antur'un işidir! 

Büyükdere Cad. Doğu� Han 42/C Mecidiyeki\y 

Tel: ı 73 34 20 ( 4 Hat) Telex: 24 RR7 An tt tr. 

Antur. hir DoAu:) Yaıırım A5 kuruluşudur. 



Eczacıbaşı, Türk insanına sağlıklı bir yaşam 
sunma x:olunda 40 y.!l!....§.şkın süredir 
emek veriyor. 

ilk modern Türk ilaç fabrikasını Eczacıbaşı kurdu. 

Ülkemizin tüm serum gereksinimini karşıladı. 
Antibiyotik ve ilaç hammaddeleri üretimine geçti. 

Bu alanda eriştiği gücü yurt dışına yönlendirdi. 
Dışa ilaç satmaya, gelişmekte olan ülkelere 
teknoloji vermeye, fabrikalar kurmaya başladı. 

Yurdumuzun ilk seramik sağlık gereçlerini üretti. 
Vitra seramik sağlık gereçleri yurt içinde 
ve dışında büyük beğeni kazandı. 

Sağlık armatürleri, hazır duvar blokları gibi 
yapı malzemeleri alanında bütünleşmeyi sağlayan 
yatırımları gerçekleştirdi. 

Temizlik kağıtlarını halkımıza tanıtıp yaygınlaştırdı. 

Endüstri için,kaynak yapımında yeni teknolojiler getirdi. 

Petrol aramalarına yöneldi. 

Dışsatımlar alanında uzmanlaşan kuruluşuyla 
Türk ekonomisine dış pazarlar açtı. 

Halka açık ilk yatırım ortaklığıyla 
küçük tasarruf sahiplerini kuruluşlarına ortak etti. 

Araştırmaya büyük önem verdi , Eczacıbaşı 
Bilimsel araştırmaları destekledi, ödüllendirdi. 

Ülkemizin eğitim, sanat, kültür, 
spor yaşamına katkılarda bulundu. 

Eczacıbaşı, sağlıklı bir yaşama kavuşması için 
Türk toplumuna 40 yıl hizmet sundu. 

Daha nice yıllar da hizmet sunmayı sürdürecek ... 

Eczac1bas1 
Saglıklı Bir Yaşam için ... 



Artık bütün dünya 
BARCODE 

bilgi aktarım sistemini 
kullanıyor. 

,, .. :"\ L··· ı· .. ·• ·.ı.
:y·. 1"'"1 i· . . ı.! /ı'. 

e Her türlü bilet rezervasyon ve satış işlemlerinde 
e Bankaların çek ve senet takiplerinde 

e Sanayi üretim, montaj ve stok denetimlerinde 
e Nakliyatçılıkta 

e Laboratuvarlarda, üretim ve stok denetiminde 
e işyerleri, personel giriş-çıkış ve güvenlik denetiminde 

BARCODE en etkin yardımcınızdır. 

Ücretsiz eğitim 
yaygın ve etkin teknik servis � BARCODE Yeıkili saııcısı 

ve en uygun ödeme koşullarıyla... • ROM Yazdon ve Ara�ırma Ltd. Şti. 

BARCODE R 'd al f m 1 lill BEŞiKTAŞ Barharos Bulvan Kardeşler Ap. 29/2 Tel. 160 13 24- 160 67 59 
Üffi an ffilf. KADlKOY Kayışdağı Cad. 92/4 Kuyuhaşı Tel. 338 95 88 



• 

Istanbul Sinema Günleri'nde 
izlediğimiz filmierin tümünü 
her türlü riske karşı 
biz sigortaladık. 

Güneş Sigorta'nın 
30yıllık güvence hizmeti 

sanat yapıtlarınada ulaşıyor! 

"Güvencede yaşayın ..... 

e C�ıııı�._·_... �ig< ın:ı. Turkiyl' \':ıkıtl:ır B:ınk:ı....,ı. ,.�.._. T< ıpr:ık .\l:ıJı....,ıılll'ri Ofi.-..i'nin hir kunılu.:--udıır 



Uluslararası Yarışma 

Garanti Bankası 'nın değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is realized with the contribution 
of Garanti Bank 



INTERNATIONAL COMPETITION TURKEY 

• Aaahh... Belinda 

Oh! .. Belinda 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Atıf Yılmaz 
Barış Pirhasan 
Orhan Oğuz 
Onno Tunç 

• 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 100' 

Müjde Ar, Macit Koper, Yılmaz Zafer, Füsun Demirel 
Cengiz Ergun ODAK Film, 1986 

Serap, genç ve başarılı bir tiyatro sanatçısıdır. Hem sahneye koydukları "Asiye Nasıl Kurtulur" 
adlı oyunun provalarına,hem de bir şampuanın reklam çalışmalarına katıldığından oldukça 
yoğun ve yorucu günler geçirmektedir. Şampuan reklamında bir bankada çalışan evli, iki 
çocuklu ve mutlu bir kadını canlandırmakıadır. Çekimin üçüncü günü saçlarını yıkayıp başını 
kaldırdığında film setinin yok olduğunu görür. Dekor ev ve o aile onun gerçek ailesi olmuştur 
birdenbire. Artık Naciye Gülveren'dir. O andan itibaren Naciye değil,Serap olduğunu 
savıyla eski ilişkilerinin, çevresinin arayışına başlar. Ancak kimse onu Serap olarak tanımaz. 
Kocası Hulusİ, banka arkadaşları onun bir bunalım geçirdiğini sanırlar. Doktora götürür kocası .  
Tiyatrocu olduğunu kanıtlamak iç in oyundan bir  bölüm sunar doktora. Ancak bunun aleyhine 
olduğunu görür. 

Bir süre sonra Naciye olduğunu benimsemiş görünerek yaşamaya, uyum göstermeye çalışır. 
Bankadan izin alır. Tiyatroya Naciye olarak gidip rol İster. Serap olarak oynadığı rolden daha 
küçük bir rol ayır. Hulusİ ve annesi onun tiyatroda çalıştığını öğrenirler. Hulusİ kadını 
sahneden zorla indirip o güne dek haberi bile olmadığı babasının evine gönderir . 

• Serap İs a young and a successful actress. She has been having a hard time since she took part 
in the rehearsals of the play called "Asiye Nasıl Kurtulur" as well as in a shampoo ad. In the 
shampoo ad, she plays the part of a happily married woman who works for a bank. On the 
third day of shooting, after having washed her hair, when she looks up, she sees that the stage 
has disappeared. The stage scenery, the house and the family have all turned out to be real all 
of a sudden. Now she is Naciye Gülveren. From ıhen on, she starts to seek ways of 
convincing people that she is Serap, not Naciye, in her old relationships and circles. Yet , no 
one recognizes her as Serap. Her husband, Hulusİ and her friends from the bank think that 
she is İn a period of depression. Her husband takes her to the doctor. In order to prove that 
she is an actress, she plays an acı from the play to the doctor but realizes that things turn out 
agaist her. After a while she pretends to adınit that she is Naciye and try to canform wiıh her 
new way of life. She takes leave from the bank. She goes to the theatre as Naciye and asks for 
a job. She is given a sınaller role than she had when she was Serap. Hulusİ and his mother 
discover that she is working at the theatre. Hulusİ pulls her off the stage and sends her to her 
father's whom she had never known. 

• Atıf Yılmaz 

Atıl YılnJJz I '.126 'd.ı '.lcr>ın 'de 
doğdu. Önce Hukuk Fakültesi'nde, 
sonra da Güzel Sanatlar'da okudu. 
1947'de "Tavanarası Ressamları" 
olarak bilinen gruba katıldı. Aynı vıl 
film eleştirileri yazmaya başladı. 
1950 'de yönetmen yardımcısı olarak 
sinema dünyasına atıldı. 195l'de ilk 
filmini yaptı .  Çok geniş bir 
perspektife dağılan konulara dayanan 
komedi, serüven ve sosval dram 
filmleri yönetti. 

· 

Born İn 1926 in Mersin Turkev. He 
studied law and art, (Academ; of 
Fine Arts) in İstanbul. In 194l he 
joined the group of painters known 
as "The Painters of Attic". In the 
same year he began writing film 
reviews. In 1950 he worked as an 
assistant director for the iirst time. In 
1951  he made his first feature film. 
He can direct comedies, action films, 
social dramas with equal ease. 

Önemli filmleri 
1951  Gelinin Muradı 
1960 Keşan'lı Ali Destanı 
1970 Aşktan da Üstün 
1980 Tal ihli Amele. Mine 
1984 Bir Yudum Sevgi 
1985 Dağınık Yatak 
1986 Adı Yasfive 
1987 Aaahh . . .  

'
selinda, Asiw :'\iasıl 

Kurtulur?, Değirmen 
. 



ULUSLARARASI YARIŞMA 
I NfERNATIONAL COMPETITION CANADA 

• Anne Trister 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/101' 

Ua Pool 
Ua Pool 
Pierre Mignot 
Rene Dupere 
Albane Guilhe, Louise Marleau, Lucie Laurier, Guy 
Thauvette, Hugues Quester, Nüvit Özdoğru 
Office National du film du Canada - Les Films Vision, 
1986 

• Babasının ölümü üstüne, 25 yaşındaki yahudi kız Anne, sanat eğitimini yarıda bırakır ve 
annesini, sevgilisini ve doğup büyüdüğü ülke İsviçre'yi bırakarak, Kanada'ya, Quebec'e gider. 
Burada onu, 40 yaşlarındaki psikolog kız arkadaşı Alix Moisan karşılar. Babasının ölümünün 
olumsuz etkisiyle Anne çevresindeki herkesle atışmaya girecektir. Tuva! üstüne resim yapmayı 
sınırlayıcı bularak, tasarladıklarını duvarlara çizmeye başlar. Ancak içindeki bunalım gittikçe 
derinleşir ve Anne çıldırmanın eşiğine gelir. Sanatsal çözümler kadar sevginin de peşinde koşan 
genç kız sonunda Alix'e aşık olur. Alix ise çocuk psikoloğudur ve 10 yaşında saldırgan bir 
çocuk olan Sarah ile özel olarak ilgilenmektedir. Sarah belki de Anne'ın çocukluğu, belki de 
açığa vuramadığı bugünkü durumudur. Film, Anne, Alix ve Sarah arasındaki ilişkilerden 
kalkarak, insanın sevme yet2neğini ve sevginin aranışını araştırır . 

• After her father's death, Anne, a 25-year old Jewess, gives up her studies, leaves her boyfriend, 
her mother, her homeland, Switzerland, and moves to Quebec to a girlfriend, Alix Moisan, a 
40-year old psychologist. Anne is so affected by her father's death that she antagonises everyone 
araund her. 

Anne, who feels limited by painting on canvas, experiments with to the possibility of paiming 
on walls. She exposes herself to the possibility of total exhaustion. 

Parallel to her anistic effons, she searches for love and finds it in her relation with Alix. In her 
therapeutic work Alix has a special relationship with a rebellious ten years old girl called Sarah. 
A child !ike Anne perhaps used to be. .. and perhaps as she stil! is today. Between Alix, Anne 
and Sarah a capacity for love, search for love develops. 

•Lea Pool 

8 Eylül 1950'de İsviçre'de Soglio'da 
doğdu. 1975'te Kanada'ya Quebec'e 
göç etti. Montreal Üniversitesi'nde 
iletişim okudu. Kısa filmler yaptı. 
Daha sonra televizyoncia çalıştı. 
1979-83 y ılları arasında Montreal 
Üniversitesi'nde sinema ve video 
dersleri verdi. İlk uzun konulu 
filmini 1984'te yaptı. 

Filmleri 

1984 Oteldeki Kadın 1 La Femme 
de l'Hôtel. 
1985 Anne Trister. 

Lea Pool was born on 8 September 
1950 in Soglio, Switzerland. In 1975 
she emigrated to Canada, where she 
studied communications at the 
University of Momreal. From 1979 
to 1983 she worked as an instructor 
in cinema and video at the same 
university. She made her first feaıure 
film in 1984. 

27 
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INTERNATIONAL COMPETITION ENGLAND 

• Ateşten Doğan 
Born of Fire 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/84' 

Jamil Dahiavi 
Rafik Abdulla 
Bruce McGowan 
Colin Towner 
Peter Firth, Suzan Crowley, Stefan Kalipha, Nebil Şaban, 
Oh-Tee 
Jamil Dahlavi, Therese Pickard (Film Four International), 
1986 

• Londra'da, Wigmore Hall'deki resiralde genç bir flütçü yaptığı müziğin başka bir boyuttan gelen 
gizemli bir müzik tarafından bozulduğunu sezer. Dinleyiciler arasından genç bir kadın, bu garip 
müziği tanıdığını öne sürer. Bir astronom olan kadın, güneşteki hareketlerin giderek değiştiğine 
ve bunun yeryüzü üstünde etkili olduğuna inanmaktadır. Türkiye'deki ani bir volkanik 
patlama, onun bu tezini doğrular niteliktedir. Genç kadın, flütçünün babasının Türkiye'de 
yaşayan usta bir müzikçiden nefes tekniğini öğrenmek için yaptığı yolculukta, gizemli bir 
biçimde yanarak öldüğünü öğrenir. Flütçüyü o müzik ustasını arayıp bulmaya inandırır. Müzik 
ustası müzik titreşimleri yoluyla olağanüstü bir güce sahip bulunan bir "cin"dir. Flütçü ve 
kadın müzikçinin ardına düşerler. Müzik ustasının etki alanı içine girdiklerinde olağanüstü 
olaylarla karşılaşırlar. "Üstad", ateşten doğmuş bir varlıktır ve toprağa dönebilmek, toprağın 
karnını yarabilmek için müziğini bir bıçak gibi kullanmaktadır. Ona karşı durabilecek güce 
yalnızca genç flütçü sahiptir . 

• During a recital at the Wigmore Hall in London, a young flautist discovers that his 
performance is becoming distorted by a mysterious music from anather dimension. A woman 
in the audience, an astronomer, is obsessed by the idea that the sun is growing unstable and 
that its instability has a terrestrial connection. An unexpected volcanic eruption in Turkey 
confirms her beliefs. She discovers that the flautist's father was burnt to death in mysterious 
circumstances when he visited Turkey to study esateric breathing techniques with the Master 
Musician. She encourages the flautist to seek out the Master Musician, who is in fact a "djinn", 
wielding immense power through the vibrations of music. The flautist and the woman decide 
to find the Master Musician. They are faced with extraordinary events when they fall under 
the charismatic power of the Master Musician. "Master" is a super-natural being ai fire and uses 
his music like a knife to split open the belly of the Earth to fulfill his desire of returning into 
the earth. 

• Jamil Dahiavi 

Pakistanlı yönetmen Dahiavi ilk 
filmi The Towers of Silence 
"Sessizlik Kuleleri"ni 
gerçekleştirdikten sonra İngiltere'ye 
yerleşti .  Pakistan halkının baskıcı 
yönetime karşı savaşımını simgesel 
bir dille anlatan film, uluslararası 
festivallerde büyük ilgi gördü. 
"Ateşten Doğan''ı, İngiltere'de 
kurduğu kendi yapımevi ile Channel 
4 televizyonunun işbirliği sonucu 
gerçekleştirdi. Filmin tüm dış 
sahneleri Türkiye'de çekildi. 

After making his first film "The 
Towers of Silence'', the Pakistani 
film director Jamil Dahiavi settled in 
England. His film, relating in 
symbolic language the struggle 
against an oppressive regime, aroused 
great interest in international 
festivals. "Born of Fire'' was made 
in the studios he himself had 
founded in England, with the 
cooperation of Channel Four 
Television. All the outdoor scenes 
were filmed in Turkey. 

Filmleri 
1975 Towers of Silence 1 Sessizlik 

Kuleleri 
1980 The Blood of Hussain 1 

Hüseyin'in Kanı 
1986 Born of Fire 1 Ateşten Doğan 



ULUSLARARASI YARIŞMA İNGİLTERE 

INTERNATIONAL COMPETITION ENGLAND 

• Caravaggio 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/90' 

Derek Jarman 
Derek Jarman 
Gabriel Beristain 
Simon Fisher Turner 
Nigel Tery, Sean Bean, Garry Cooper, Dexter Flercher, 
Spencer Leigh, Tilda Swimon, Nigel Davenport, Robbie 
Coltrane, Micheal Gough 
British Film Institute, 1 986 

• 157l 'de Milano yakınlarında Caravaggio'da doğmuş olan ressam M ichelangelo Merisi, Porto 
Ereale'deki basit odasında ölüm döşeğinde yatmaktadır. Kırk yaşındadır ve yüzünde ürkütücü 
yara izleri vardır. Yıllardır oradan oraya sürüklenmİştİr ve evinden çok uzakta, son nefesini 
vermektedir. Onu buraya getiren ne olmuştur? 
Geriye dönüşlerle film, bu geç Rönesans ressamının yaşamından değişik kesitler verir. 
Caravaggio çıraklık döneminden sonra Roma'ya gelir. Kendisini Baküs olarak resmeder. Kardinal 
Del Monte'nin koruması altına girer. Kendisine ısmarlanan ilk resim için, genç bir kumarbaz 
olan Ranuccio Thomasani'yi ve onun fahişe sevgilisi Lena'yı model olarak kullanır. İki erkek 
ile kadın arasında üçlü bir ilişki gelişir. 
Caravaggio'ya ünlü banker Vincenzo Giustiniani yardım eder ve resim ısmarlar. Caravaggio, 
Ranuccio ve Lena'yı bankerin gösterişli balosuna çağırır. Lena'yı orada Papa'nın yeğeni Kardinal 
Borghese'ye tanıştırır. Baloda rakip ressamlardan Baglione, Caravaggio'nun ahlaksal düşkünlüğü 
üstüne söylentiler yayar. 
Borghese'ye peşkeş çekilmesinin amacını anlayan Lena, Ranuccio ve Caravaggio'yu birbirlerine 
bırakarak terkeder. Bir süre sonra ise Tiber nehrinde boğulmuş olarak bulunur. Ranuccio 
cinayet suçuyla tutuklanır ve suçsuz olduğunu öne sürerek, Kardinal Borghese'yi suçlar. 
Ranuccio serbest bırakılınca, Caravaggio'ya suçunu itiraf eder. Caravaggio da onu vurur. 

• Paimer Michelangelo Merisi, born at Caravaggio near Milan in 1571 ,  lies on his deathbed in a 
simple room in Porto Ercole, Tuscany. He is in his fortieth year and his face bears savage scars. 
He has been on the run for years and is dying far from home. What has brought him here? 
Aher serving an apprenticeship to a painıer, Caravaggio moves to Rome. Here he paints himself 
as Bacchus. Cardinal Del Monte takes him under his patronage. For the first work 
commissioned, Caravaggio uses Ranuccio Thomasoni, a young gambler and Ranuccio's woman, 
the beautiful prostitute Lena, as models. A triangular relationship develops between the two 
men and Lena. 
The prominent banker Vincenzo Giustiniani helps Caravaggio and commissions a work. 
Caravaggio invites both Ranuccio and Lena to Giustiniani's fashionable party. Here, Lena is 
İntroduced to Cardinal Borghese, nephew of the Pope. B�glione, a riva] painter, concocts 
malicious gossip about Caravaggio's moral depravity. 
Lena reveals the extenı of her scheming to ensnare Borghese and leaves Ranuccio and 
Caravaggio to each other. Later she is found drowned in the Tiber. Ranuccio is arrested for her 
murder and, protesting his own innocence, puts the blame on Borghese. On his release, 
Ranuccio greets Caravaggio with a terrible revelation of guilt and is stabbed by him. 

• Derek Jarman 

194 l 'de doğdu. King's College'de 
okudu. 1963-67 yılları arasında Slade 
School'da resim eğitimi gördü. Royal 
Baller'nin dekorlarını yaptı. Ken 
Russel'ın The Devils 1 Şeytanlar 
filminde çalıştı. Super 8 ının'lik 
filmler çekti. Pop şarkıcılarının 
tanıtım filmlerini yaptı. İlk konulu 
uzun filmini 1975'te yönetti. 

Konulu filmleri 
1975 Sebastian 
1977 Jubilee 1 Jübile 
1979 The Tempest 1 Hırçın Kız 
1980 In the Shadow of the Sun 1 

Güneşin Gölgesinde 
1983 The Dream Machine 1 Düş 

Makinesi 
1985 Angelic Conversations 1 

Meleklerin Konuşmaları 
1986 Caravaggio 

Derek Jarman was born in  194 1 .  He 
attended King's College and studied 
painting at the Salde School from 
1963 to 1967. He designed decor for 
the Royal Ballet. He worked on Ken 
Russel's film The Devils. He has 
made several films in super-8mm. 
He made his first long feature film 
in 1975. 
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�� [�� - . . �ATIONAL COMPETffiON FRANCE 

•Elsa, Elsa 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/80' 

Didier Haudepin 
Didier Haudepin 
Gilberto Azeveda 
Eric Le Lann 
François Cluzet, Lio, Catherine Fro, Tom Novembre, 
Didier Haudepin 
Bloody Mary Production 1 Film s A2, 1985 

• Yönetmen olan Ferdinand, yapımcısıyla, yeni yapacağı film konusunda tartışmaktadır. Filmin 
konusu, yönetmenin kendi çocukluğudur. Sekiz yaşında bir filmde aynarken geçirdiği serüven. 
Gerçekten yirmi y ıl önce annesiyle birlikte büyük bir mağazada dolaşırken bir yönetmenin 
dikkatini çekmiş, o y ılların y ıldızı olan bir aktrisin başrolü oynadığı filmde ona da rol 
verilmiştir. 

O günden bu yana çok şey değişmiş Ferdinand, kameranın arkasına geçmiştir. Bir süre önce 
ayrıldığı aktris sevgilisi Elsa'ya duyduğu tutkulu özlemle bu çocukluk anısı şimdi birbirine 
karışmaktadır. Yönetmene yardımcı olmaya çalışan senaryo yazarı, onu bu düşlerinden bir 
ölçüde kurtarmak, gerçekiere döndürmek ister. Bu arada, yönetmen filminde Elsa rolünü 
aynataeağı aktrisle ilgilenirken, gerçek Elsa'nın çıkagelişi ortalığı büsbütün karıştırır . 

• Ferdinand, a film director, is discussing a new film with the producer. The subject of the film 
is the director's own childhood, an incidem that took place while he was acting in a film at 
the age of eight. Twenty years ago, while going araund a large store with his mother, he 
attracted the attention of a film director, who gave him a part in a film in which a star actress 
was participating . 

Since then a great dea! has taken place, and Ferdinand is now himself behind the camera. The 
passionate longing he feels for the actress Elsa, from whom he was separated some time 
previously, mingles with memories of his childhood. The scenario writer attempts to help the 
director by freeing him at least to some extent from these dreams and bringing him back to 
reality. Just then, when he is occupied with the actress who is to play the role of Elsa in the 
film, everything is thrown into complete confusion by the unexpected appearance of the real 
E lsa. 

• Didier Haudepin 

Sekiz yaşındayken "Moderato 
Cantabile"de küçük rollerden birini 
oynayan Didier Haudepin'in ikinci 
filmi olan Elsa Elsa, özellikle 
otobiyografik nitelikleri ve çocuk 
dünyasına eğilişiyle dikkati çekiyor. 

Elsa, Elsa is the second film made by 
Didier Haudepin, who played a 
smail role in the film "Moderato 
Cantabile" at the age of eight. lı is 
of particular interest for its 
autobiographical content and its 
treatment of the world of a child. 

Filmleri 
1979 Paco L'Infaillible 1 Yenilmez 

Paco 
1985 Elsa, Elsa 



UL RASI YARIŞMA ISPANYA 

INTERNATIONAL COMPETffiON SPAIN 

•Firavunun Mahkemesi 
La Corte de Faraon 

Th:: Court of the Pharaoh 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/96' 

Jose Luis Garcia Sanchez 
Pafael Azcona, J.L. Garcia Sanchez 
Jose Luis Alcaine 
Vicente Lleo 
Ana Belen, Fernandn Fernan, Antonio Sanderas, Josema 
Yuste, Augustin Gonzales, Quigue Camoiras, Mary 
Carmen Ramirez, Juan Dieoo, Jose Luis Lopez Vasguez. 
Lince Films S.A. 1985 

• 1940'ların sonlarında Madrid'te, resmen yasaklanmış olmasına karşın, bir amatör tiyatro 
topluluğu ünlü "zarzuela"yı (Firavunun Mahkemesi) oynamaktadır. Bir papaz durumu polise 
ihbar eder ve topluluğun tüm üyeleri gözaltına alınır. Piyes, cüretli politik, dinsel ve erotik 
yanları yüzünden yasaklanmıştır ve polis şefi, topluluğun neden böyle bir riskin altına girdiğini 
öğrenmeye çalışır. Sorgulama s ırasında piyesin birçok bölümü yeniden oynanır, şarkılar ve 
danslar yinelenir. U zun gecenin sonunda polis aktörlerin sakıncalı siyasal eylemciler olduğuna 
karar verir ve tüm topluluk hapsi boylar. Firavun, belki, General Franko'dur ve ister t iyatroda 
ister polis merkezinde olsun, "Firavun Mahkemesi"nin sergilendiği yer de İspanya'dır. 

• Madrid in the Iate forties. An amateur theatre group performs the famous "zarzuela" (La Corte 
del Faraon) despite the fact that it has been officially banned. A priest informs the police, and 
all the members of the group are arrested. The play has been forbidden because of its political, 
religious and erotic audacity and the palice officer tries to understand what made the group 
risk staging it. During the interrogation all the various phases of the performance are gone 
over and the songs and dance numbers are performed. After a long night ,  the actors are 
convicted of being dangerous political activists and end up in prison. The Pharaoh is perhaps 
General Franco, and whether the play is performed in a theatre on in the palice center, the 
stage is all Spain . . .  

• Jose Luis Garcia 
Sanchez 

22 Evlül 1944'te Salanıanca'da 
doğd� . Madrid Üniversitesi'nde 
Hukuk okudu. "Los Goliardos" 
tiyatro topluluğunda çalıştıktan 
sonra ulusal sinema okuluna girdi. 
Öğrenimi sırasında Basilio M. Fatina 
ve Carlos Saura gibi yönetmeniere 
asistanlık yaptı .  Senaryolar ve çocuk 
kitapları da yazan Sanchez, çok . 
sayıda kısa film ve belgesel çekti. Ilk 
konulu uzun filmini 1973'te yönetti. 
"Las Truchas" adlı filmi ı978'de 
Berlin Film Şenliği'nde "Altın Ayı" 
kazandı. 

Konulu filmleri 

1973 : El Love Feroz. ı 976: Colorin 
Colorado. ı977: Las Truchas. ı979: 
El Pegalo de los Colores ("Cuentos 
para una Escabada") adlı bölüm. 
1980: Dolores. ı 985: La Corte de 
Faraon 1 Firavunun Mahkemesi. 

Jose Luis Garcia a Sanchez was born 
in Salamanca in 1944. He studied 
law in the Universiy of Madrid. 
After working for some time with 
the "Los Galiardos" theatre group 
he entered the National Cinema 
School. During his studies there he 
worked as assistant director with 
directors such as Basilio M.  Patina 
and Carlos Saura. He wrote 
scenarios and children 's books, w hile 
at the same time making short films 
and documentaries. In  1973 he 
directed two long feature films. The 
film "Las Truchas" was awarded the 
Golden Bear in the 1978 Berlin Film 
Festival. 
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ULUSLARARASI YARIŞMA 

INTERNATIONAL COMPETITION MEXICO 

• Frida 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Paul Leduc 
Jose Joaquin Blanco, Paul Leduc 
Angel Goded, Jose Luis Esparza Görüntü Yönetmeni/Photography 

Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 108' 

Ofelia Medina, Juan Jose Gurrola, Claudie Brook 
Clasa Film Mundiales, 1984 

• "Frida", ressam Firida Kahlo'nun kendisiyle ve dışındaki insanlarla kavgalarını ve 
döneminin önemli kişileriyle olan ilişkilerini anlatan görüntü ve anılardan oluşur. Bu aynı 
zamanda Meksika Duvar Resimciliği'nin dorukta olduğu bir dönemdir. Omurilik iltihabının ve 

• 

bir hacağının kesilmesinin onu m ahkum ettiği tekerlekli iskemiesi ile Frida, yalnızca ünlü 
Meksikalı ressamlar R ivera ve Siqueiros'ta ve onların renkli ve tutkulu işleriyle karşı karşıya 
gelmez, aynı zamanda, sürgünde bulunan 20. yüzyılın önde gelen kişilerinden Troçki ile de 
tanışır. Film daha önce tuva! üstüne yansıt ılmış acıların perdedek i  yankısıdır. 

"Frida" is composed of a turbulent rhythm of images and memories that depict the internal 
and external struggles of the painter Frida Kahlo and her encounters with the personalities of 
her time. This was an era that coincided with the golden period of Mexican Mural ism. From 
her wheel chair to which (Polio and arnputation had confined her), Frida encounters not 
only Rivera and Siqueiros with their colourful and passionate works but also a major figure of 
the 20th century, the exiled Trotsky. The film echoes the sense of anguish that in the past was 
expressed on canvas and is expressed today on the screen . 

• Paul Leduc 

1942'de doğdu. Mimarlık ve tiyatro 
okullarına girdi, sinema kulüpleri 
kurdu, film eleştirileri yazdı. 
Mimarlık öğrenimini bırakarak 
Paris'teki sinema okulu IDHEC'e 
girdi. Bir yıl Fransız Televizyonu'nda 
çalıştı. Meksika'ya dönerek "Cine 
70" adlı topluluğu kurdu. 1968'deki 
öğrenci eylemleri sırasında Ulusal 
Boykot Kurulu için üç özel film 
yaptı. 

Born in 1942, Paul Leduc attended 
architecture and drama school, 
organized cinema clubs, and wrote 
film critics. He abandoned architecture 
to join the Paris film school lDHEC. 
For a year he worked in Fren ch 
Television. Back in Mexico he 
established the group Cine 70. 
During the student uprising in 1968 
he directed three special films for the 
National Strike Council. 

Filmleri 
1969 Communicados Filmicas 
1971 Reed, Mexico lnsurgente 
1976 Nocido, Notas sobre el 

Mezquital 
1978 Estudios para un Retrato 
1980 Historias Prohibidas de 

Pulgarcito 
1984 Frida, Naturaleza Viva 



ULUSLARARASI YARIŞMA ITALYA 

INTERNATIONAL COMPETITION ITALY 

• Gemideki Kadın 
La Donna del Traghetto 

The Ferry Woman 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Amadeo Fago 
Amadeo Fago, Lia Morandini 
Aldo Di Marcantonio 

• 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ l l ! '  

Franco Piersanti 
Alessandro Haber, Teresa Ann Savoy, Paco Fabrini, 
Philippe Leroy 1985 

Filmin öyküsünün başlıca kişileri bulunduğu yörede mesleğini uygulayan bir kuklacıyla nehrin 
bir yakasından öteki yakasına eski bir tekneyle yolcu taşıyan bir kadındır. Biraz çocuksu kalmış 
yalnız bir adam olan ve çılgıncasına bir oğul sahibi olmayı uman kuklacı, filmin ana 
kahramanıdır. Yönetmen Amadeo Fago'nun,böylesine aşırı uçta bir kişiliğin öyküsü aracılığıyla, 
güncel ve ilginç çağrışımlar içeren bir temayı vurgulamak istediği filmde, kukiacıyı Alessandro 
Haber oynuyor. Erkekte kadınsı özellikler nelerdir? Bir erkek, analık duygusuna sahip olabilir 
mil Böyle bir duruma sürüklenirse neler duyar? 

• The main characters in the story of the film are a puppeteer who is performing in the district 
and a woman who ferries people across t he river in an old boat. The central hero of the film 
is a lonely and sornewhat childish man, the puppeteer (Aiessandro Haber) who desperarely 
wishes to have a son. The part of the puppeteer is played by the director Amadeo Fago, who, 
by teliing the story of such an out-of-the-way personality wishes to treat a theme calling up a 
number of interesting, typical associations. What are t he feminine characteristics of a man? Can 
a man possess matermal feelings? What would he feel if he did sol 

• Amadeo Fago 

1940 Roma doğumlu mimar 
Amadeo Fago, 1 967'den beri Marco 
Bellocchio, Carlo Lizzani, Elio Petri 
ve Lina Wertmüller gibi İtalyan 
sinemasının kalburüstü 
yönetmenleriyle dekorcu olarak 
çalıştıktan ve tiyatroda çeşitli oyunlar 
sahneye koyduktan sonra !985'te 
gerçekleştirdiği ilk filmi "Gemideki 
Kadın 1 La Donna del Traghetto"yla 
dikkati çekti. Film Cannes' da 
"Eleştirmenler Haftası" bölümünde 
beğeni topladı. 

Amadeo Fago, the architect, born in 
1940 in Rome, after working since 
1967 as decorator with the leading 
directors of the ltalian cinema such 
as M arco Bellocchio, Carlo Lizzani, 
Elio Petri and Lina Werımüller and 
after directing various plays for the 
theater, attracted attention by his 
first film in 1985, "The Ferry 
Woman ". This film was highly 
praised in Cannes, in  the "The Week 
of the Critics". 
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INTERNATIONAL COMPETITION AUSTRALIA 

• Kanguru 
Kangaroo 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/1 1 0' 

Tim Bursıall 
Evan Jones 
Dan Bursıall 
Judy Davis, Colin Friels, Hugh Keays Byrne, John 
W al ton 
Naked Coumry Productions Western Pacific Films, ı986 

• "Oğullar ve Sevgililer", "Lady Chatterley'nin Aşığı" ve "Kayıp Kız" gibi romanlarıyla tanınan 
ünlü Ingiliz yazar D.H .  Lawrence'ın Avustralya'da geçen ünlü romanının uyarlaması, yazarın 
Avustralya'ya ilişkin gözlemlerini, karısı Frieda'yla olan çalkanıılı evliliğini ve "Kanguru" 
takma adlı bir kişinin liderliğindeki faşist bir örgütün öyküsünü ele alıyor. Film, üç ayrı 
düzlemde gelişen bu üç ayrı öyküyü birbirine kaynaştırmaya çalışıyor. Sinema Günleri '85'te A 
Passage to Jndia (Hindistan'a Yolculuk) filminin başrollerinden birinde görülen genç aktris Judy 
Davis, bu filmde de başrollerden birini canlandırıyor. Yönetmen Brustall ise, 1969'da çektiği 
Two lbousand Weeks (İki Bin Hafta) filmiyle ilgi toplamış ama sonraki yıllarda sinemada varlık 
gösterernemiş bir yönetmen olarak tanınıyor. 

Cannes, Melbourne ve Londra film festivallerinde gösterilerek ilgi toplayan Kanguru, Sursrail'un 
"nitelikli filmlere" dönüşü olarak tanımlanıyor. 

• D.H. Lawrence's "Australian" novel adapted for the screen .  The film is both a depiction of 
Australian politics and the Australian scene of Lawrence's era and a dissection of the writer's 
turbulem marriage to Frieda. With Brustall, however, Austral ia and the srory about a fascist 
organisation headed by a certain "Kangaroo" comes firsr. The film is, furthermore, a personal 
triumph for actress Judy Davis (My Brillianr Career, A Passage to !ndia), whose fine 
performance as Frieda, is among the chief virtues of this adaptation. On the other hand, 
director Tim Burstall, who since his fine Two lbousand Weeks ( ı 969) ha; :illed the intervening 
years with disappoiming films, makes a comeback with this very film. 

• Tim Burstall 

ı929'da İngiltere'de, Cleveland'ta doğan 
Tim Burstall, 1937'de ailesiyle 
Avustralya'ya göç etti. 
Melbourne Üniversitesi'nde öğrenim 
gördükten sonra kütüphaneci ve 
gazeteci olarak çalıştı. ı 960'da ilk 
filmi Prize'ı gerçekleştirdikten sonra 
televizyon için çalıştı. ı 965'te ABD'ye 
giderek Actors' Studio ve UCLA'da 
öğrenim gördü. 1967'de Avustralya'ya 
dönen sanatçı, ilk uzun metrajlı 
filmini 1969'da gerçekleştirdi. 

Filmleri 

1960 The Prize (Ödül) 
ı 969 2000 Weeks (İki bin Hafta) 
ı 972 Srork (Leylek) 
ı 973 Libido, Alvin Purple, Petersen 
ı 976 En d Play (Bit iriş) 
ı 977 Eliza Fraser 
ı 979 The Last of the K n uc klemen 
(Serserilerin Sonu) 
ı98 ı  2-tzu t 'o-kung-tvi 
ı 985 The Naked Coumry (Çıplak 
Ülke) 
ı986 Kangaroo (Kanguru) 

Tim Bursıall was born in 
Srockron-on-Tees, Cleveland, England, 
in April ı 929 and immigrated w ith his 
family ro Australia in ı937. After 
studying at Melbourne University, 
he worked as a librarian and a 
journalisr. He made his first film, 
The Prize, in ı 960, and theıı worked 
extensively in TV. In ı 965 he went 
ro the USA where he studied at 
Acrors Studio and UCLA. He 
returned ro Australia in ı 967 and 
directed his first feature in ı969. He 
formed his company, Hexagon 
Filrns, in ı97 1 .  



ULUSLARARASI YARIŞMA ARJANTIN 

INTERNATIONAL COMPETITION ARGENTINA 

• Kralın Filmi 
La Pelicula del Rey 

King and his Movie 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 107' 

Carlos Sorin 
Jorge Goldenberg, Carlos Sorin 
Esıeban Courtalon 
Carlos Franzetti 
Ulises Dumont, Julio Chaves, V illanueva Cosse, Ana 
Maria Giunta, Miguel Dedovitch, David Llewelyn, 
Roxana Berco 
Carlos Sorin Cine S.A., 1986 

• Buenos Aires'te bir fil� ekibi, destansı Fransız Orelie Antoine de Tounens üstüne bir film 
hazırlamaktadır. 19 .  yuzyıl ortalarında yaşayan Tounens, Fransız taşrasında memurken, Güney 
Arnenka'dan gelen yolcuların aniattıklarından erkilenmiş ve Arjantin ile Şili'nin Güney 
bölgesine giderek 1 860'da kendisini Arukanya ve Patagonya Kralı ilan etmiştir. Ne var ki, 
beklenmedik bir terslik olur: Filmin yapımcısı ortadan kaybolarak, tasarıyı parasal destekten 
yoksun bırakır. Yönetmen herşeye karşın filmi çekmeye kararlıdır. Ucu ucuna bir bütçe yapılır, 
sokaktan oyuncu toplanır ve daha çok bir sirk topluluğunu andırır biçimde Paıagonya'ya yola 
çıkılır. Ama burada da terslikler sürer: Para yetmez, yerel halk film ekibine yardım etmez ve 
oyuncular seti bırakıp geri döner. Tüm çabaları sonuç vermeyen film yönetmeni, işi bırakıp 
trende yapım sorumlusuna başka bir ilginç tarihsel kişilik olan Pedro Bohorquez üstüne film 
yapma tasarısından söz eder. Carlos Sorin'e göre Kralın Filmi, "Tarihe, ülkeye, insana, sinemaya 
ve sinemanın ustalarına duyulan aşkın filmidir". 

' 

• In Buenos Aires, a film crew prepares the shooting of a film which tells the epic story of a 
Frenchman, Orelıe Antoıne de Tounens, an obscure French provincial civil servant living in 
the mıddle of the nineteenth century, who, inıoxicated by the stories of ıraveliers from South 
America, leaves for the South of Argentina and Chile to have himself proclaimed, in 1 860, 
King of Araucania and Patagonia . . .  But something unexpected happens: the main investor in 
the film has disapeared, leaving the whole production in a critica( financial situation. 
Neverıheless, the director is determined to complete his project. Survival economics is applied, a 
cast of "actors" are picked up off the street and leave for Patagonia like something assembling a 
cırcus troupe. But money runs short and the local population offers no help. Most of the film 
crew abandan the project and return home. Losing all hope of finishing the film, the director 
tells the executive director on the train home, of his dream of shooting the story of Pedro 
Bohorquez - another eccenıric histarical personality. 

• Carlos Sorin 

2 1  Ekim 1944'te Buenos Aires'te 
doğdu. La Plata Üniversitesi Sinema 
Bölümü'nde okudu. Bir süre 
yönetmen yardımcılığı yaptıktan 
sonra görüntü yönetmenliğine geçti. 
Görüntülerini çektiği filmler arasında 
Juan Frenan'ın yönettiği "La Nueva 
Francia / Yeni Fransa" da vardı. 
Patagonya Kral ı 'nı anlatan bu filmin 
çekimi sırasında karşılaşılan 
güçlükler, Sorin'e ilk uzun konulu 
filmi için esin sağlayacaktı. 1972·79 
yılları arasında Kolombiya ve 
Ekvator'da belgeseller çeken Sorin 
1980'de ülkesine dönerek kendi 
yapım şirketini kurdu ve reklam 
filmleri yapmaya başladı. Bu alandan 
sağladığı birikirole La Pelicula del 
Rey'i gerçekleştirdi. 

Konulu filmleri 
1986 La Pelicula del Rey 1 Kralın 
Filmi 

Carlos Sorin was born in Buenos 
Aires on 21 October 1944. He 
studied in the Cinema Department 
of the University of La Plata. Afıer 
working for some time as assistant 
director he began wor k as director of 
photography. One of the films for 
which he directed the photography 
was Juan Frenan's "La Nueva 
Francia ': The difficulıies he 
encountered during the shooting of 
this fi lm on the King of Paıagonia 
was to form the inspiraıion for 
Sorin's first long feature film. After 
spending the years 1972-1979 making 
documentary films in Colombia and 
Ecuadar he returned to his own 
country in 1980, set up his own 
company and embarked on the 
production of advertisement films. 
The money earned from ıhese 
allawed him to make the film La 
Pelicula del Rey. 
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ULUS ISVEÇ 

INTERNATIONAL COMPETITION SWEDEN 

• Mozart Kardeşler 
Brödema Mozart 

The Mozart Brothers 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/1 10' 

Suzanne Osten 
Etienne Glaser, Suzanne Osten, Niklas Radström 
Hans Welin, Solveig Warner 
Mozart, Bjorn Json Lindh 
Etienne Glaser, Philip Zanden, Henry Bronett, lwar 
Wiklander, Loa Falk man, Agneta Ekmanner, Lena T. 
Hasson, Helge Skoog 
Crescendo Film, Swedish Film Institute, Swedish 
Television 1 SVT2, ı 986 

• Oldukça 
.
çizgi dışı ve yerleşik kurallara . aldırmayan biri olan Walter'in yönereceği Mozart'ın Don 

Gıovannı operasının yenı bır temsılı ıçın bır grup sanatçı bır araya gelır. Walter, tüm 
kalıplaşmış biçimleri eleyip müziği kökten değiştirerek, operayı biraz daha canlı duruma 
getirmek istemektedir. Tüm şarkıcılar ve müzisyenler ona karşı çıkar. Bir tek tiyatro yönetmeni 
Fleming ve çevre düzenlemecisi Fritz ellerinden geldiğince destek olur. Bütün eleştiri lere ve 
kendisine karşı düzenlenen emrikalara karşın Walter sonuna kadar direnir ve provalar ilerledikçe 
herkes ne olup bittiğini anlamaya başlar. Sonunda gösteri sahnelenir ve büyük başarı bzanır. 
Sanatçılar alkışiarı selamlarıyla karşılar ve yönetmeni unuturlar. 

• A group of singers get together to stage a new production of Mozart's Dun Giovamıi, which is 
to be conducted by Walter, a rather eccentric non-conformist. He declares that he wants to 
liven the opera up a bit by eliminating all stereotypes and revolutionising the music. But the 
singers and musicians are against him, while the stage director Fleming and stage designer Fritz 
support him to their utmost. Despite all the criticism, plots and protests against him the 
conductor manages to have his own way, thanks to his ability to charm and the rehearsals go 
ahead umil one day everyone finally realises w hat is happening and the opera gets off the 
ground. lt is a great success, and the singers take all the applause to themselves forgening all 
about their conductor. 

• Suzanne Osten 

1948 yılında doğdu. A nnesi serbest 
çalışan bir sinema yazarıydı. 1963 
yılında liseyi bitirdikten sonra 
tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Uzun 
yıllar tiyatro oyunları yazdı, çeşitli 
toplum kesimlerinde (sokakta, 
okulda, cezaevinde) tiyatro 
çalışmaları yaptı. Tiyatro yönetmeni 
ve yapınıcısı olarak çalıştı, tiyatro 
konusunda birçok kitap yazdı. 
Ayrıca, radyo ve televizyonda drama 
bölümlerinde çalıştı. I lk uzun 
metrajlı filmi olan "Annem"i 1 ':!82 
yılında yaptı. "Mozart Kardeşlcr"i, 
ı 986 yılında gerçekleştirdi. 

Suzan ne Osten was born in ı 948. 
Her morher was a freelance cinenıa 
writer. On graduating from lycee in 
ı963, she began to take an interest 
in theatre. For many years she wrote 
stage plays, did theatre work in 
various milieus (street , school, 
prison), worked as stage director and 
producer and wrote a number of 
books on the theatre. She also 
worked in radio and TV drama. She 
made her first long film "Mamma" 
in ı982. "Bröderna Mozart" was 
completed in l ':!86. 

Filmleri 
1982: Mamnıa; l9S6: Brodcrna 
Mozart . 



INTERNATIONAL COMPETITION DENMARK 

• Ofelya Kasahaya Geliyor 
Ofelia Kommer Til Byen 

Ofelia Comes to Town 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

• Renkli (color) 35 mm/95' 

Jon Bang Carisen 
]on Bang Carisen 
Alexander Gruszynski 
Hans-Erik Philip, Henrik Langkilde 
Reine Brynolfsson, Stine Bierlich, Flemming "Bamse" 
Jorgensen, Anna Lise Hirsch Bjerrum, lngolf David, Else 
Petersen 
Fogtdal Film-Per Holst Filmproduktion - The Danish 
Film Institute, 1985 

Öykü. Kuzey Denizi kıyısında, Batı Jut!and'da bir köyde geçer. Köy fahişesinin tek oğlu John 
cenaze işleriyle uğraşmakta ve kendi dünyasında yaşamaktadır. Bir gün, büyük kentten kaçan 
Molly adlı genç bir fahişe yerleşmek üzere köye gelir. Kış boyunca yerel tiyatro topluluğu 
"Hamlet"i sahneleyecektir. John'a başrollerden biri verilmiştir ve Ofelya'yı oynayabilecek tek 
kişi Molly 'dir. Köy çocuğuyla kent kızı birbirlerine aşık olur ve bu sevginin yardımıyla 
gerçekle düş arasındaki engelleri aşar. Film, soğuk ve karanlık Kuzey geceleri içinde, küçük bir 
sevgi ışığıdır. 

• The story takes place İn a viiiage İn western Jutland on the North Sea. John, the only son of 
the viiiage prostitute, works as undertaker and leads a secluded and solitary life. One day Molly, 
a young prostitute who has run away from the big city, comes to live in the village. During 
the winter, the local theatrical group stages "Hamlet': John is given the leading role and the 
only person who can play the part of Ophelia is Molly. The country boy and the city gir! fall 
İn love and this helps them both to overcome the barrier between dreams and reality. 

• Jon Bang Carisen 

1950'de doğdu. ı976'da Danimarka 
Film Okulu 'nu bitirdi. 70'li 
yıllarda birçok kısa ve belgesel film 
çekti. Jenny ( ı977), A Rich Man 
( ı978), Hotel of the Stars ( ı98ı) ve 
Phoenix Bird ( ı983) gibi filmlerle 
Danimarka'da ve yabancı ülkelerde 
çeşitli ödüller kazandı. 

Filmleri 
ı977 A Fisherman in Hanstholm 

(Hanstolm'da Bir Balıkçı) 
ı 980 N ext S top Paradi se (Gelecek 

Durak Cennet) 

Born ı950. Graduated from the 
Danish Film School in ı 976. Several 
shorts and documentaries during the 
seventies. His personal and original 
style in "Jenny" ( ı971), "A Rich 
Man" (ı978), "Hotel of the Stars" 
( ı98ı) and "Phoenix Bird" ( ı983) 
has brought him several awards in 
Denmark and abroad. 
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ULUSLARARASI YARIŞMA 

INTERNATIONAL COMPETITION HUNGARY 

• Philadelphia Gösterisi 
Uramisten 

The Philadelphia Attraction 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Ca st 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/93' 

Peter Gardos 
Peter Gardos, Andras Osvat 
Tibor Mathe 
Jonas Novak 
Kamill Feleki, Karoly Eperjes, Nora Tabori 
HUNGAROFILM, 1984 

• Öykünün kahramanları biri genç, biri yaşlı iki .kişidir. Eski bir illüzyonist olan Li pot Binder 
ve bir kaza sonucu ayağı kırılan Oskzar Sajek. Omrünün sonuna kadar koltuk değneğiyle 
yürümeye mahkum kalan Oskzar kendisine dünya çapında ün kazandıracak bir "numara" 
peşindedir. Binder böyle bir "numara"ya sahiptir, "Buzda donan adam". Aslında yaşlı adamın 
yaşamı yalnızlık içinde geçmekte, geçmişiyle bir arada,numarasının adını doğrularcasına tek 
başına yaşamaktadır. Bu iki kişinin karşılaşması, iki zekanın çarpışmasına, Oskzar'ın her ne 
pahasına olursa olsun numarayı öğrenebilmek savaşımına dönüşür . 

• Protagonists of this story are an old man and a young one; Lipot Binder, a former illusionist, 
an "escape artist", and Oszkar Sajek, an acrobat who broke a leg. Sajek, following the accident 
that has made him walk with a limp for the rest of his life, decides that his life has been one 
of humdrum mediocrity, and conceives of an obsessive desire to get hold of a number that's 
bound to become a worldwide success. Binder is the owner of such a once-world-hit number
that of "the man frozen in ice". In fact, the old mand does lead a life that makes him a real-life 
" man frozen in ice" - he is a lonely man, a captive of his hotel room and of his own past. 
Sajek knocks at the old man's hotel room door. Their meeting is the start of a strange rapport 
that is, essentially, a mental duel. Sajek is out to obtain the old man's world-hit number by 
hook or by crook by money or by cunning, by force or cajoling. 

• Peter Gardos 

Peter Gardos Budapeşre'de doğdu. 
ı 97 ı 'de Macarca ve Rusça öğretmeni 
olarak mezun oldu. Daha sonra 
Haber ve Belgesel servisinde 
yönetmen yardımcılığı ve 
yönetmenlik yaptı. ı972 'de Macar 
Televizyonu için çalışmaya başladı. 

He was born in Budapest. He 
graduated as a teacher of Hungarian 
and Russian ı 97 1 .  He the n joined 
the Newsreel and Documentary 
Studio as an assistant director, then 
as a director. He started to work also 
for the Hungarian Television in 
ı972. 

Filmleri 
ı 975 Karıyap�rti este 7-kor 1 Oyun 

Karıları (Belgesel) 
ı 979 Ketrec 1 Kafes (Belgesel) 
ı983 Kis ember nagy elere 1 Küçük 

Bir Adamın Büyük Hayatı 
ı984 Uramisten 1 Phi ladelphia 

Gösterisi 
ı 986 Szamarköhöges 1 Boğmaca 

Oksürüğü 



ULUSLARARASI YARIŞMA BREZiLYA 

INTERNATIONAL COMPETITION BRAZIL 

• sonsuz Düş 
Sonho Sem Fim 

Endless Dream 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Lauro Escorel 
Walter Lima Jr., Nelson Nadotti, Lauro Escorel 
Jose Tadeu Ribeira Görüntü Yönetmeni/Photography 

Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/105' 

Antonio Adolfo 
Carlos Alberto Ricelli, Debora Bloch, Marieıa Severa, 
Fernando Tores, Emmanoel Cavalcanti 
Cinefilmes Lıda ve Embrafilme, 1985 

• 1924 yılında Eduarda Abelim, Brezilya'nın güneyindeki kentinden ayrılır. Rio de Janeira'ya 
gidip şansını bir aktör olarak denemek niyetindedir. Ama oyunculukta başarılı olamaz. 
Yönetmen olmaya karar verir, iki film yapar. Filmierin ikisi de skandallara yol açar. Yönetmen 
ahlaksızlıkla suçlanır. Oyuncuları saldırıya uğrar, filmlerinin kopyalan imha edilir. Zulumden ve 
baskıdan kurtulmak için falcılık yapmaya başlar. Bir yandan da yeni bir film tasarısı peşinde 
uğraş verir. 1930 ayaklanması başlayınca Eduarda da kamerasım alarak, isyancıların trenine 
biner, onlara katılır. 

• In 1924, Eduarda Abelim leaves his town in the south of Brazil, to seek h is fortune as an actor 
in Rio de Jane i ro. U nsuccessful, he makes two films that schock the audiences of the time. He 
is accused of bcing immor.ıl, the cast is attacked and the copies of the film destrayed. He 
becomes a fonuneteller to escape persecution, but always projeers for films in his head. When 
the revolution breaks out in 1930, he accompanies a band of rebels on a ırain, camera in hand. 

Lauro Escorel 

1950'de ABD'de Washington'da doğan 
Laura Escorel genç yaşta Brezilya'ya 
göç etti. Brezilya'da endüstriyel 
tasarım okuduktan sonra 1965'te 
yönetmen yardımcısı ve kurgucu olarak 
sinema dünyasına atıldı. 

He was born in Washington, USA 
on Jan, 5, 1950 and immigrated to 
Brazil when he was a youngster. He 
attended university of indusırial 
design in Brazil. Escorel started his 
cinematographic activities in 1965 as 
assisıant director and editor. 
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INTERNATIONAL COMPETlTI ON ICELAND - F .R .OF GERMANY 

• Şekersiz Sütsüz 

• 

Schwarz und ohne Zucker 

Black without Sugar 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Siyah-beyaz (black-white) 35 mm/96' 

Lutz Konermann 
Lutz Konermann 
Tom Fahrman 
E. Olafsson - A. von Willer 
Edda Heidrun Backman, Gudjon Ketilsson, Gudjon 
Pedersen, Hanna Maria Karlsdottir, Thörstur 
Gubdjartsson, Lutz Konermann 
Optische Werke (Münih), ovart og Sykurlaust 
(Reykjavik), 1985 

• "Şekersiz, Sütsüz" adlı t iyatro kumpanyası İzlanda'da bir turne yapmaktadır. Eski bir otobüsle 
bir kentten ötekine giden ve küçük seyirci topluluklarına oyunlar sunan kumpanyanın insanları 
yorgun ve umutsuzdur. Patronları Gio, İtalya'ya bir turne yapmayı önerir. İzlanda'dan yola 
koyulup, İtalya'ya varan tiyatro Bergama, Momecherignone, Spoleto ve Altarnura sokaklarında 
oyunlar aynadıktan sonra güneye doğru turnesini sürdürür. 

• 

Kadın oyunculardan biri aniden gruptan ayrılıp İtalya'yı dolaşmakta olan bir Alman 
öğretmeniyle tanışır ve onu sever. Kumpanya ise kentten kente dolaşarak oyunlarını 
oynamaktadır. Yazgıları, onları yeniden buluşturur. Belki de, düşleri gerçekleşecektir. 

Genç İzlanda sinemasının en başarılı ürünü sayılan film, salt ülkesinde ödüllendirilmekle 
kalmadı, 1986 Avrupa Sinema Şenliği'nde de İzlanda'yı temsil etti. 

A travelling theater company called "Black without Sugar" is touring Iceland. They travel 
from one city to anather in an old bus. They are t ired and hopeless. Their boss, Gio proposes 
them a tour in ltaly. 

They leave lceland with their old bus and reach ltaly. They perform in t he streets of Bergama, 
Montecherignone, Spoleto and Altamura, on an itinerary which takes them south. 

One of the acıresses leaves the group, meets a German teacher who is travelling in ltaly, and 
falls in love with him.  In the meantime the company is continuing its tour, performing in 
different places. 

Destiny causes their paths to cross. And maybe their dreams will come true. 

The film is regarded as the best example of the young Icelandie cinema. lt was awarded in 
1celand and represented this country in Europacinema '86. 

• Lutz Konermann 

1958'de Almanya'da doğdu. Beş vıl 
İtalya'da yaşadıktan sonra 
Almanya'da sinema okudu. 
Öğrenimi sırasında kısa metrajlı 
sekiz film yapt ı .  1 9820de 
gerçekleştirdiği okul bitirme 
çalışması, "Auf der Mauer" adlı 
televizyon filmiyle en iyi yönetmen 
ödülünü kazandı. Bir süre görüntü 
yönetmeni olarak çalıştı. "Şekersiz 
Sütsüz", ilk uzun metrajlı filmi. 

Lutz Konermann was born in 
Germany in 1958. Afıer spending 
five years in ltaly, he studied in a 
film school in Germany. He won 
the Bundespreis for directian wirh 
his graduation film "Auf der 
�huer' ', which he made for the TV. 
He worked as a director of 
photography for some rime. "Black 
withouı Sugar" is his first full-length 
feature film. 



ULUSLARARASI YARIŞMA S.S.C.B. 

INTERNATIONAL COMPETITION U.S.S.R. 

• Tılsımım, Koru Beni 
Hrani menya moi Talisman 

Keep Me, My Talisman 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 3S mm/7S' 

Roman Balayan 
Roustam İbrahimbekov 
Vilene Kaliuta 
Vadim Khrapacev 
Oleg Yankovski, Tatiana Droubitch, Alexandre Abdoulev, 
Alexandre Zbrouev 
Studi Dovçenko 1986 

• Adını Bulat Okedjava'nın bir şiirinden alan film, Puşkin Şiir Şenliği sırasında Boldino'da geçer. 
Güzel bir sonbahar günü gazeteci Alexei Dimitriev karısıyla birlikte Boldino'ya gelir. Orada, 
Puşkin Müzesi'ne bakan eski dosılan Mitia ile karşılaşırlar. Büyük ozana esin vermiş olan 
ormanda yürürler. Puşkincilerin, yazarların ve sanatçıların ünlü azanın yaşamı, dehası ve 
ölümsüz yapıtları üstüne konuştukları toplantılara katılırlar. Toplantıda bulunanlardan Klimov, 
Puşkin'e olan sevgisinin ardına gizlenerek Dmiıriev'in özel yaşamına karışmak ister. Sonunda 
Alexei Dmitriev, Klimov'u düelloya çağırır. 

• This film, whose title is taken from a poem by Boulaı Okedjava, is set in Poldino during the 
Pushkin Poetry Festival. One fine autumn day, the journalisı Alexei Dimitriev arrives in 
Boldino with his wife. There they meet their old friend Mitia, caretaker of the Pushkin 
Museum. They walk in the forest that inspired the great poet. They attend the meetings of 
Pushkinists, writers and artists who of the genius of Pushkin, of his life and immortal works. 
Among those presenı at the poeıry festival, there is a certain Klimov, who under cover of his 
love for Pushkin invades the Dmitriev's personal life. So, Alexei Dmitriev challenges Klimov to 
a duel . .  

• Roman Balayan 

S Nisan 194 ! 'de Azerbeycan'da Nerk 
Oratag'da doğdu. 19S9-196 1 yılları 
arasında oyunculuk yaptı. 
Yönetmenlik eğitimi gördüğü Erivan 
Tiyatro Enstitüsü'nü bitirdi. Kiev'de 
sinema okudu. Dovçenko 
Sıüdyosu'nda yönetmen olarak 
çalışmaya başladı. 

Roman Balayan was born on S April 
1941 in Nerk Oraıag, Azerbaijan. 
Afıer working as an actor during 
19S9-196 1 ,  he sıudied directian at 
Erevan Theaırical Institute, 
graduaıing in 1964. Five years laıer 
he finished similar studies in Kiev 
(making his graduaıion film, "The 
Thief" in 1969) and subsequenıly 
joined Dovzhesko Studio, as a 
director. 

Filmleri 
1973 Effek Romashkina 1 Romaşkin 

Efekti 
1975 Kashıanka (TV) 
1977 Biryuk 
1982 Polyety vo Syne i Nayavu 1 

Düşteki Uçuşlar 
1984 Potseluy 1 Öpücük (TV) 
1986 Hrani Menya Moi Talisman 1 

Tılsımım, Koru Beni 

4 1  
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INTERNATIONAL COMPETITION POLAND 

• Yabancı 
Cudzoziemka 

The Stranger 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 3 5  m m/ 1 1 5 '  

Ryszard Ber 
Maria Kuncewiczowa 
Jerzy Stawicki 
Anna Izykowska-Mironowicz 
Ewa Winiewska, Joanna Szczepkowska, Jerzy Kamas 
Polish Corporation for Film Production, 1986 

• Filmin kahramanı Rose kendi halinde, yaşamdan beklediklerini bulamamış, mutsuz biridir. Rose 
bir "yabancı"dır, hem doğduğu yere Rusya'ya, hem de daha sonradan bağımsızlığını kazanan ve 
Polanya adını alan ülkeye. Müziğe karşı tutkunluk derecesindeki bağlılığı, genç yaşında ilk 
aşkında uğradığı düş kırıklığı, hepsi Rose'un ailesine karşı bile yabancılık çekmesine yol açar. 
Egoİst ve histerik görünümlü Rose kocasından da nefret etmekte ve bir gün kendi çocuğunu 
zehirlerneye kalkışabilmektedir. Rose ölüm döşeğindeyken yaşamı bir film şeridi gibi gözlerinin 
önünden geçer . 

• Rose, the heroine, is one of those women of whom people say "the poor thing" for most of 
their lives. She is not happy, because life did not spare her İts blows, but in fact she herself 
provokes them. She is a "stranger" not only bucause, bom to a Polish family in Tanganrog, 
she feels a stranger to Russia first and to independent Poland later on. She primarily feels a 
stranger to her own family, being alienated by her hypersensitivity and her inability to come to 
terms with her youthful love failure and being a prey to her ambitions and her unfulfilled love 
for music. Egoistic, pestering on the verge of hysteria, hating her husband an even attempting 
to poison her child, she destroys peace and happiness for her next-of-kin and herself. Only in 
her death-bed she realizes her mistake and dies reconciled to her family and life. 

• Ryszard Ber 



Sinema ve Sanatlar 

Ajans Ada 'nın değerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is realized with the contribution 
of Ajans Ada. 
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SINEMA VE SANAlLAR 

ARTS AND CINEMA SWEDEN 

• Annem 
Marnma 

Mamma, Our Life ıs Now 

1 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 92' 

Suzanne Osten 
Suzanne Osten, Tove Ellefsen 
Hans Wellin, Solveig Warner 
Gunnar Edander 
Malin Ek, Etienne Glaser, Serge Giambernardini, Heinz 
Hönig, Moa Stridbeck, Philip Zander, Hans V Engström 
Movie Makers AB/Swedish Film Institute, 1 982 

• Genç sinema yazarı Gerd Osten'in yaşamdaki en büyük düşü, filmler çevirmektir. Jean Louis 
Barrault gibi tiyatro ve sinema dünyasının seçkin kişileriyle görüşmeler yapmak üzere gittiği 
Fransa'da, aralarında bir grup sinemacının da bulunduğu Alman siyasal göçmenleriyle tanışır ve 
onlarla sinema konusunda görüşlerini tanışma olanağını bulur. Ikinci Dünya Savaşı'nın patlak 
vermesinden birkaç gün önce trenle İsveç'e dönerken, cepheye giden genç bir askere aşık olur. 
Ama, bir ressam olan kocası David de trendedir. 

• The young cinema writer Gerd Osten's greatest arnbitian is to make films. On arriving in 
France for interviews with personalities of the cinema and theatre, such as Jean Louis Barrault, 
she comes in contact with a group of German political refugees. Some of these have been 
engaged in film work, and she takes this opponunity of discussing with them their views on 
the cinema. As she is returning to Sweden a few days before the outbreak of the Second World 
War, she falls in love with a young soldier on his way to the front. But her husband, a painter, 
is on the same train. 

• Suzanne Osten 

1948 yılında doğdu. Annesi serbest 
çalışan bir sinema yazarıydı. 1963 
yılında liseyi bitirdikten sonra 
tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Uzun 
yıllar tiyatro oyunları yazdı, çeşitli 
toplum kesimlerinde (sokakta, 
okulda, cezaevinde) tiyatro 
çalışmaları yaptı. Tiyatro yönetmeni 
ve yapınıcısı olarak çalıştı, tiyatro 
konusunda birçok kitap yazdı . 
Ayrıca, radyo ve televizyonda drama 
bölümlerinde çalıştı. İlk uzun 
ınetrajlı filmi olan "Annem"i ı 982 
yılında yaptı. "Mozart Kardeşler '\ 
1986 yılında gerçekleştirdi. 

Suzan ne Osten was born in ı 948. 
Her morher was a freelance cinema 
writer. On graduat ing from lycee in 
ı 963, sh e began to take an imerest 
in theatre. For many years she wrote 
stage plays, did theatre work in 
various milieus (street, school, 
prison), worked as stage director and 
producer and wrote a number of 
books on the theatre. She also 
worked in radio and TV drama. She 
ınade her first long film "Mamma" 
in 1982. "Bröderna Mozart" was 
coınpleted in 1 986 . 

Filmleri 
ı982: Mamına; ı 986: BroJerna 
Mozart. 



SiNEMA VE SANAlLAR YUNANİSTAN 

ARTS AND CINEMA GREECE 

• Arazi Olmak 
Loufa ke parallaghi 

• Nicos Perakis 

• 

• 

• 

Loafing and Camouflage 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/99' 

Nicos Perakis 
Nicos Perakis 
Yiorgos Panousopoulos 
Nicos Mamangakis 
Nicos Kalogeropoulos, Yiorgos Kimoulis, Takis 
Spyridakis 
Filmmakers Co. Ltd./Greek Film Centre, 1984 

Loufa ke parallaghi, orduda, işten kaytarmanın en çok kullanılan yolu anlamına gelen bir 
Yunan askerlik deyimidir. 

Film 1967 ve 68 yıllarında, askeri yönetim öncesinde ve sırasında "Silahlı Kuvvetler 
Televizyonu"nda askerliklerini yapan bir grup askerin öyküsünü anlatır. O zamana kadar haber 
ve propaganda filmleri çekmiş olan ordunun sinema birimi, sivil hayatlarında sinemacılık ile 
uğraşmış olan kişilerden oluşmaktadır. Trajedinin komediye dönüşünün öyküsü. 

The film is the story of a group of soldiers, who, in the course of their compulsory military 
service in 1 967 and 1968, before and during the nıilitary dietatarship in Greece, are assigned to 
the recemly founded "Armed Forces Television ·� 

This TV station, founded for the civilian population, was run by the "Cinenıatrographic Unit" 
of the army which umil then had only produced propaganda filnıs and newsreels and was 
responsible for entertaining the troops and other philanthropic organizations with nıovie 
screenings. The personnel was conıposed nıostly of soldiers, who already had experience in the 
film business in their civilian lives, as well as those who received their training in the arnıy. 

The sıory is only 95% true, but only because the true story was even ınore absurd . .  

N icos Perakis 1944 'te Mısır'da 
İskenderiye'de doğdu. Münih Sanat 
Akademisi'nde okuduktan sonra 
Yunanistan'a döndü. Askerliğini 
Silahlı Kuvvetler Sinema ve TV 
biriminde yapt ı. 1969'da Alnıanya'ya 
döndükten sonra V Schlondorff'un 
Teneke Trampet'inin de içinde 
bulunduğu birçok filmde sanat 
danışmanı ve kostürncü olarak çalıştı. 
197 ! 'de Ula Stökl, Edgar Reitz, 
Alexander Kluge vb. ile ULM Film 
Workshop'ı kurdu. 

Born in 1944. Studied at the Fine 
Arts Academy of Münich and 
worked as set and costume designer 
in several German film productions 
as Lina Braake, Berlinger, 
Taugenichts, Felix Krull by 
Brustellin and Sinkel, Franz Blum, 
Mann Auf der Manuer by Reinhardt 
Hauff and Strohfeuer, Tin Orum by 
Volker Schloendorff. 

Filmleri 
1 97 1  Das Goldene Ding 1 Altın Şey 
1 972 Die Wohngenossin 
1976 Bomber und Paganini 1 

Bombalayanlar ve Paganini 
1978 Milo Milo 
1982 Arpa Colla 
1 984 Loufa ke parallaghi 
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SINEMA VE SANA: FRANSA 

' ARTS AND CINEMA FRANCE 

• BILLY WILDER: 
0/o60 Mükemmel Bir Adamın Portresi 
Portrait of a 60°/o Peıfect Man: 
BILLY WILDER 

• Yönetmen/Director 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 m m/58' 

Annie Tresgot 1 Michel Ciment 
Gary Graver 
John Glascock 
Billy W i Ider, Jack Lemmon , Walter Matthau 
Klaus Hellwig 1 979 

• Billy W ilcler üstüne gerçekleştirilen bu belgesel, 1980'lerde toplu gösterilerle yeniden . 
gündeme gelen sanatçının,o yıllarda Jack Lemmon ve Walter Matthau ıle çekmekte olduğu bır 
filmi temel alarak yönetmenin sinemasının derinliklerine inme ye çalışır. Billy Wilder'in günlük 
yaşamından ve sinema anlayışından çeşitli kesitler sunan filme,Jack Lemmon ve Walter 
Matthau'nun oldukça önemli katkıları vardır. Hiçbir zaman çok fazla ciddiye alınmak 
istemeyen sanatçı, her zaman gerçek bir profesyonel olarak bilinmek ister. Ama kusursuz 
olarak değil ,  çünkü hiç kimse kusursuz değildir. 

• Portrait of a 60 percent perfect man: Billy Wilder was screen ed at Cannes and Edinburgh . 
Critica! interest has been returning to Billy Wilder recently, ıhanks panly to some 
retrospectives of his work, and the good news that he's back working on a major film in 
Hollywood. With Lemmcn and Matthau who contribute their own touches to this affectionate 
portrait. lt is perhaps appropriate that the French, always great champions of the American 
Cinema should have achieved this first filmeel interview. I .A.L. diamond also adds his view of 
Wilder but it is naturally the director himself, whether in his house, surrounded by many 
fascinating objects, or walking on the beach, who holds our attention - occasionally sending 
both himself and interviewer up: he doesn't want to be taken too seriously, but he does want 
to be taken for the true professional he is. Of course, not perfect but then nobody's perfect. -
Peter Cargin, London Film Festival brochure, 1980. 

• Michel Ciment 
Annie Tresgot 

1 938'de Paris'te doğdu. Çcşiı l i  
dergilerde s inema yazıları yazd ı .  
1966'dan bu  yana "Pozitif" 
dergisinin yayın kurulunda göre,· 
yapan Cimenr bazı belgesel filmler 
çevirmiş ve uluslararası yarışmalarda 
seçici kurul üyeliklerinde bulunmuştur. 
üyeliklerinde bulunmuştur. 

Michel Ciınent was born in 1 938  ın 
Paris. He has written for several 
cinema magazines. Until 1 966 he 
writes for Positif and directeel se,·eral 
documentations, acted as member 
for fest ival juries. 

Annie Tresgot studied ad Idnec and 
went on to work as assistant to 
Alain Resnais and Billy Wilder. She 
edited films for Jean Rouch, Claude 
Jutra and Raoul Sangla, amongst 
others. Began directing shorts in 
1965. Major films include Les Enfanrs 
du Neant ( 1 967 co.dir with Michel 
Brault), Les Passagers ( 1 971) .  

Annie Tresgot Idhec'te okuduktan 
sonra Alain Resnais ve Billy 
Wilder'in asistanlığını yaptı. Jean 
Rouch, Claude Jutra ve Raoul 
Sangla'nın filmlerinde çalıştı. 1965'te 
kısa filmler çekmeye başladı. 
Filmleri 

1967'de Michel Brault ile birlikte 
"Les Enfanrs de Neant" 
(Yokluk Çocukları) 
197 l 'de Les Passagers (Yolcular). 



SiNEMA VE SANATLAR İSVEÇ 

ARTS AND CINEMA SWEDEN 

• Fanny ve Alexander Belgeseli 
Dokument Fanny och Alexander 

Document Fanny and Alexander 

Yönetmen /Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni /Photography 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 ının/ ! 10' 

Ingmar Sergınan 
Ingmar Sergınan 
Arne Carlsson 
Cineınatography-Schwedisches Filminstitute , ı 985 

• Dotument Fanny och A lexander 1 Fanny ve A lexander Belgeseli, Ingmar Sergınan'ın ünlü filmi 
Fanny ve A le:wnder' ın çekimi sırasında saptanmış görüntülerden oluşur. Ingmar Sergınan 
çokluk kendi isteğiyle filmlerinin perde arkası hakkında değerlendirmeler yapmıştır. Ama ilk 
kez bu belgeselle, filınin ardındaki film sunulmaktadır. Filmin kurgusunu Sergınan yönetmiş ve 
kişisel yorumlarını eklemiıt ir. Belgeseldeki görüntüler, Fanny ve A le:wnder'in hem sinema 
kopyasından, hem de televizyon için düzenlenen beş dizilik kopyadan alınm ıştır. Oyuncuların 
yanı sıra film ekibinin tüm üyeleri de belgeselde gözükmektedir. 

• Documenı Fanny and Ale:wnder is composed of pictures taken during the filming of Ingmar 
Bergınan's famous film Fanny and Ale:wnder. Ingmar Bergınan, on his own initiative, has often 
made a behind-the-screen account of his movies, but this is the first time he is releasing "The 
film behind the film" for public exhibition. He personally supervised the ediring and has added 
his own commentary. The sequences are taken from both the short and long versions. Apart 
from the entire cast of the film many other members of the team appear araund the camera. 

,, 

• Ingmar Bergman 

4 Temmuz ı9ı8'de İsveç'te 
Uppsala'da doğdu. Stockholm 
Üniversitesi'nde okudu. İlk 
oyunlarını sahneledikten sonra 
S·:onsk Film kuruluşunda senaryo 
yazarı olarak çalışmaya başladı. İlk 
filmi Bunalım' ı  (Kriz) ı946'da 
yönetti. Film çalışmalarını 
sürdürürken ı 952-58 arasında Malmö 
Tiyatrosu'nun yönetmenliğini yaptı .  
ı959'dan sonra Stockholm Krallık 
Tiyatrosu'nda birçok oyun sahnek-di. 
ı968 'de kendi film yapını şirketini 
kurdu. ı976'da İsveç'ten ayrılarak, 
birçok yabancı ülkede çalıştı. ! 982'de 
geri dönerek bir tür vasiyet filmi 
sayılan Fanny ve Ale:wnder'ı yapt ı .  

Tanınmış filmleri 
ı957: Det Sjunde Inseglet 1 Yedinci 
Mülıür, Sınultronstallet 1 Yaban 
Çilekleri. ı 963: Tysınaden 1 
;essizlik. ı966: Persona. 1978: The 
::lerpent's Egg 1 Yılan Yumurtası. 
ı 982: Fanny oc h Alexander 1 Fanny 
ve Alexander. 

Ingmar Sergınan was born in 
Uppsala in Sweden on 4 July ı918 . 
He studied at the University of 
Stockholm. After the staging of hi5 
first plays he began wor k as 
seenarisı in Svensk Films. He 
directed his film, The Crisis, in 
ı 946. In addition to h is film work 
he also worked as director from 1952 
to 1958 in the Malına Theatre. After 
ı 959 he directed several plays in the 
Royal Theatre in Stockholm. In 1968 
he formed his own film company. In 
ı 978 he left Sweden and worked in a 
number of foreign countries. In ı982 
he returned to Sweden and made the 
film Fanny and Alexander, which 
might be regarded as his farewell to 
the cinema. 
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ARTS AND CINEMA U.S.S.R. 

• Fouette 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetıneni /Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/99' 

Vladimir Vasilyev, Boris Yermolayev 
Boris Yermolayev, Savva Kulish 
Valery Mironov 
A. Balchev, Oleg Karavaiçuk 
Yekaterina Maximova, Vladimir Vasilyev, Natalia 
Bolşakova, Valentin Gaft, Aristarkh Livanov 
Len Film, 1986 

• Film ünlü bir dansçı olan Yelena Knyazeva'nın yaşamını anlatır ve onun sanat yaşamının 
karmaşasını, yeni esinler ararken duyduğu kuşkuları, kaygıları ve denemeleri perdeye yansıtır. 
Yelena Knyazeva, Mikhail Bulgakov'un "Marguerite ve Efendisi" adlı romanından uyarlanan 
modern balede Marguerite rolüne hazırlanmaktadır. Ama en yakınındaki kişiler, tanınmış bir 
avukat olan kocası ve eski dostu koreograf Movikov, onun 50 yaşındaki böyle bir rolden 
vazgeçme yürekliliğini göstermesini beklemektedirler. Sanaıla uğraşan bir insanı, hatalardan ve 
yeni sanat biçimleri için giriştiği acılı arayışlardan ne deneyim, ne bilgi, ne de ün kurtarabilir. 
Bu tema "Fouette"nin baş kişisinin kimliğinde belirir . 

• This film portrays the life of a prominent dancer, Yelena Knyazeva, showing her complicated 
artistic career, her road to new inspirations through serious doubts, disappointments and heart 
searchings. Yelena Knyazeva is working on the part of Marguerite in a modern ballet, "The 
Master and Marguerite" based on the novel of Mikhail Bulgakov. However, those closest to her, 
her husband a popular lawyer, an old friend choreographer Movikov-think that at the age of 
50, she must find the courage to give up the new role. The theme of a persona in art, where 
neither experience, knowledge, nor world popularity can save from failure, from eternal painful 
searchings of new ways and forms in art, is revealed through the main character. 

• Vladimir Vasilyev 
Boris Yermolayev 



SİNEMA VE SANATLAR POLONYA 

ARTS AND CINEMA POLAND 

• Herşey Satılık 
Wszystko na sprzedaz 

Everything for Sale 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Andrzej Wajda 
Andrzej Wajda 
Wirold Sobacinski 
Andrzej Korzynski 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 ının/ 105' 

Andrzej Lapicki, Daniel Olbrychski, Wirold Holtı 
ZRF "Kaınera" 1968 

• Tanınmış bir oyuncu, Wroclaw istasyonunda bir trenin altına düşeceği sahnenin çekimine 
gelmez. Yönetmen, oyuncular, tüm film ekibi merak içindedir; ona ne olmuştur? Olay bir avuç 
insanı ilgilendirmektedir; yönet men Andrzej ' i ,  bir zamanlar kayıp oyuncuyla evli olar karısı 

• 

Beata'yı, oyuncunun şimdiki karısı aktris Ela'yı ve kayıp oyuncu gibi genç kuşak içinde yıldızı 
giderek parlayan ve onun yerini alnıaya heveslenen Daniel'i . . .  Filnıin ilk yarısı kayıp 
oyuncunun aranınasıyla geçer. İkinci yarıda ise şu sorulara cevap aranır: Çekimine başladıkları 
film ne olacaktırl Olen kişiye sadık kalınakla yaşamı sürdürme görevlerini nasıl bir arada yerine 
getireceklerdirl Bir film yönetmeninin anlatmak istediği ya da anlatmak zorunda olduğu şeylere 
karşı sorumluluğu nedirl Bu sorular öncelikle yönetmen Andrzej'i ilgilendirir ama herkesin 
kafasını meşgul etmektedir .. Wajda'nın, oyuncusu Zbigniew Cybulski'nin beklenmedik ölümü 
üzerine yönettiği "Herşey Satılı k", sanatın anianıını sorguladığı gibi, yönetmen -için de yeni bir 
başlangıç olmuştur. 

An acror has failed ro turn up for a scene in a film in which he has to fall under a train on 
Wroclaw Station. The directors, the players and crew are all on edge: What has happened to 
hiınl The action centres on a handful of persons: Andrzej, the director, his wife, Beata who 
was once nıarried ro the nıissing actor; Ela, an actress and his present wife; and Daniel, a rising 
young acror who is acquiring a popularity among the younger generatian siınilar ro the 
nı issing ınan's and is eager ro step into his shoes . . .  The first half of the film is taken up with 
their search for the star. The second part is their attempt ro answer the questions: What are 
they ro do with the film they have startedl How are they to discharge their twin obligations of 
loya!ty ro the dead and duty to the livingl What's a direcror's responsibility for the things he 
wanrs or ought ro sayı These queries are explicitly Andrzej's, but they lie at the back of the 
ıninds of everyone involved . . .  This film, which Wajda directed after the unxpected death of his 
actor Zbigniew Cybulski deals with the ıneaning of art and is a turning point in Wajda's career. 

• Andrzej Wajda 

1926'da Polanya'da Suwalki 'de 
doğdu. 16 yaşındayken direniş 
hareketine katıldı. Savaştan sonra 
resim öğrenimi gördü. 1950 yılında 
sinemaya geçmeye karar vererek 
Lodz Sinema Okulu'na girdi. Mezun 
olunca Alexander Ford'a yönetmen 
asistanlığı yapt ı .  İlk kısa filmi Kied 
Ty Spiesz 1 Sen Uyurken'i 1950'de 
çekti. 1954'te yönettiği ilk uzun 
konulu filmi Pokolenie 1 Bir Kuşak 
ilgi gördü . 

Born in Suwalki, Paland in 1926. 
joined resistance nıovenıent \\'hen he 
was 16 .  After the war he studied 
painting. In 1950 he endeved Lotz 
Cinema School. After the graduarion 
he became assistant director for 
Alexander Ford. His first short film 
15 Kied Ty Spiesz 1 When you one 
awakening, 1950. He became "·eli
known with his first fearure filııı 
Pokolenie 1 A Generat ion. 
Filmleri 
1954 Pokolenie 1 Bir Kuşak 
1957 Kanal 
1958 Popiol I diament 1 Küller ve 

El mas 
1959 Lotna 
1960 Niewinne Czarodzieje 1 

Masum Büyücüler 
1965 Popioly 1 Küller 
1968 Wszysto Na Sprzedaz 1 Herşey 

Sarılık 
1970 Brzezine 1 Kayın Ormanı 

Karajobraz Po Birwıe 1 Savaş 
Sonrası Görüntülerı 

1975 Ziema Obiecaııa 1 Vadedilmiş 
Toprak 

1976 Czlowiek Z Marmunı 1 
Mernıer Adaııı 

1979 Panny z Wilka 1 Wilko' lu 
Kızlar 
Drygent 1 Orkcst r.ı Şefi 

1980 Czlowiek z Zeleza 1 D,· ın i r  
Adam 

1982 Danton 
1983 Eine Liebe in DeurschLıııd 1 

Alnıanya'da Bir Aşk 
1986 Kronika wypadkow nı i losnvch 

1 Aşk Günlüğü 
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ARTS AND CINEMA AUSTRIA 

• Müller'in Bürosu 
Müllers Büro 

Müller's Office 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/95' 

Niki List 
Niki List 
Hans Selikovsky 
Ernie Seuberth 
Christian Schmidt, Andreas Yitasek, Barbara Rudnik, Sue 
Tauber, Maxi Sukopp, Gaby Hift, Joehen Brockmann 
Wega-Filmproduktions, 1986 

• Özel dedekıif Müller, erkek arkadaşı Mike'ı bulması için Bettina Kanı tarafından kiralanır. 
Araştırmalarına başlayan Müller, müşterisinin birinden gizlendiğini öğrenir. Basın Benina'nın 
ünlü sanayici Kanı' ın kızı olduğunu ve bir cinayete kurban gittiğini yazmaktadır. Bir fahişenin 
ve bir bilgisayar delisinin yardımıyla araştırmalarını sürdüren Müller, kızının katilini bulması 
için Kanı'tan da bir öneri alır. Suç örgütünün kadın önderi Momana da aynı amaçla Müller'i 
kiralar. Müller, Mike'in izini bulursa da, karşısına kentin en büyük üç patronu çıkar. Bunu bir 
cinayetler dizisi izieyecek ve tek bir kişi sağ kalabilecektir. Müller'in Bürosu, ilk karesinden son 
görümüsüne kadar, dedektif edebiyatına, polisiye sinemaya ve tanınmış filmiere göndermelerle 
dolu deli dolu bir güldürüdür. Müller gelmiş geçmiş tüm polisiye film kahramanlarının, film ise 
bu türün başyapıtlarının bir parodisidir . 

• Müller, a private eye, is hired by Benina Kanı to find her boy friend, Mike. He sets to work 
and discovers that h is cliem is hiding from somebody. The Press reports that she is the 
daughter of the big industrialist Kanı and that she is supposed to have been murdered. While 
Müller, helped by a prostitute and a computer freak, cominues to investigate, Kanı asks him to 
find his daughter's nıurderer. Momana, the woman leader of a criminal gang, hires him for the 
same purpose. Müller succeeds in tracing Mike, but his lead takes him to the three largest bosses 
in town. A whirlpool of deaths will follow, and one only will survive . . . "Müller's Euro • ;  
from the first image to the end, is a comic parody of all detective stories, 'films noirs " and 
famous films. 

• Niki List 

ı9S6'da Viyana'da doğdu. 
Universitede tiyatro tarihi 
okuduktan sonra grafik ve 
fotoğrafçılık kursları aldı. Foto 
muhabiri olarak çalışmaya başladı. 
Tiyatro çalışmalarına ve 16 mm.lik 
film çekimlerine katıldı. ı6  mm.lik 
kısa filmlerinden sonra yine ı6 mm. 
olarak ilk uzun filmini 1984'te 
bitirdi. 

Filmleri 

ı 983-84: M ama Lustig. ı 986: 
Müller's Büro 1 Müller'in Bürosu. 

Niki List was born in Yienna in 
1956. After studying theatrical 
h istory at t he university he attended 
courses on graphic art and 
photography. He started work as a 
cameraman reporter. He took part in 
theatrical work and the production 
of ı6mm films. This was followed 
by his first long feature film, which 
was completed in ı984. 



SINEMA VE SANATLAR A.B.D. 

ARTS AND CINEMA U.S.A. 

• Tatlı Düşler 
Sweet Dreams 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 1 5' 

Kare! Reisz 
Robert Getchell 
Robbie Greenberg 
Charles Gross 
Jessica Lange, Ed Marris, Ann Wedgeworth, David 
Clennon, James Staley, Garry Basabara, John Goodman 
HBO Pictures-Silver Screen Partners, 1985 

• Film, ünlü folk şarkıcısı Patsy Kline'ın kısa yaşamını anlatır. 1956'da Winchester Virginia'da 
küçük bir "Country and Western" kulübüne giden Charlie Dick, burada şarkı söyleyen Patsy 
Kline'a hayran kalır ve ondan bir randevu koparmaya çalışır. Charlie'nin isteğini geri çeviren 
Patsy'nin yaşamı, Gerald'la olan anlamsız evliliği yüzünden sıkımı içindedir. Delikanlı ardını 
bırakınayınca Patsy, Gerald'dan boşanıp Charlie ile evlenir. Ancak kısa bir balayından sonra 
Charlie kendini biraya vurur. Bu arada Patsy bir plak anlaşması yapar ve konser turnesine çıkar. 
1958'de yorgun ve hamile Patsy, asker kocasıyla lojmana taşınır. Charlie ordudan nefret etmekte 
ve aşırı ölçüde içmektedir. Aralarındaki gerilim artar ve Patsy evi bırakarak annesinin yanına 
yerleşir. 196 ! 'de Patsy giderek bir müzik yıldızı olmuştur. İki çocuğu vardır ve kocasıyla 
ilişkileri sık sık düzelip bozulmaktadır. Bir tartışma sonucu Patsy'yi döven Charlie tutuklanır. 
Ondan ayrılıp ayrılmamaya bir türlü karar vererneyen Patsy'nin yazgısı, fırtınalı bir gecede 
konserden dönerken tümden değişecektir. 

• This film portrays the short life of famous American country and western singer Patsy Kline 
Winchester Virginia, 1956: Entranced by singer Patsy Kline when he visits a smail club, Charlie 
Dick presses her for a date Patsy brushes him off, but her life seems to be bogged down in a 
passionless marriage to Gerald. Charlie persists and Gerald readily agrees to a divorce. After a 
brief honeymoon, Charlie slips back into the habit of bear-drinking with his mates, while 
Patsy manages to sing a recording contract and embarks on a concert tour. 1958: Tired and 
pregnanı, Patsy moves into the army housing with Charlie He, hating the army and morosely 
drinking, so that mutual tensions erupt and she leaves to move in with her mother. 1961 :  Now 
a star with two children and her relations with Charlie seesawing violemly, Patsy buys the 
house of her dreams. After a jealous quarrel Charlie beats Patsy up and is jailed. Undecided 
whether to divorce Charl ie, Patsy's fate completely changes while returning from a concert in a 
storm. 

• Karel Reisz 

2 1  Temmuz 1926'da Çekoslovakya'da 
Ostrava'da doğdu. 12 yaşında ailesiyle 
İngiltere'ye göçtü. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında İngiltere'deki Çek 
birliğinde pilot olarak savaştı. 
Cambridge Üniversitesi'nde kimya 
okudu. Gazetecilik yaptı ve 
1950'lerin başında film eleştirileri 
yazmaya başladı. Kurgu estetiği 
üstüne "The Technique of Film 
Editing" adlı bir yapıt yazdı. 1955'te 
Tony Richardson'la birlikte yönettiği 
i lk kısa filmiyle İngiliz Özgür 
Sinema akımının önde gelen üyeleri 
arasına girdi. İlk konulu uzun 
filmini, 1960'ta çekti. Bundan sonra 
İngiltere'de ve Amerika'da 
yapımcılık, yönetmenlik yaptı. 

He was born in Ostrava, 
Czechoslovakia in 1926. Immigrated 
to England with his family at an age 
of 12.  During the Second World 
War, he acted as a pilot in the 
Czech.  fleet of British Army. He 
studied chemistry in Cambridge Later 
he became a reporter and in 1950 
ties he started to write film critiques. 
He wrote a book called "The 
Technique of Film Editing". He is 
counıed as a member of "Free 
Cinema" with his first shon that 
he directed with Tony Richardson. 
He made his first feature film in 
1960. Later on he directed and 
produced films in England and USA . 

Filmleri 

1960 Saturday Night, Sunday 
Morning 1 Cumartesi Gecesi, 
Pazar Sabah ı 

1964 Night Must Fall 1 Gece 
Olacak. 

1966 Morgan 
1968 Isadora 
1974 Gambler 1 Kumarbaz 
1978 Who'li Stop The Rain? 1 

Yağmuru Kim Durduracak? 
198 1 French Lieutenant's Woman 1 

Fransız Teğmenin Kadını 
1985 Sweet Dreams 1 Tadı Düşler 
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SINEMA VE SANATLAR A.B.D. 

ARTS AND CINEMA U.S.A. 

• Tek Kişilik Düet 
Duet for One 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 

A.M. Konchalovsky 
A.M. Konchalovsky, Tom Kempinsky'nin bir oyunundan 
(Based on a play by Tom Kempinsky) 

Julie Andrews, Alan Bates, Max Von Sydow 
Cannon Films, 1986 

• Ününün doruğunda bir keman sanatçısı �ü��.n �irinde ellerinde bir. karıncalanma hisseder. Bu 
bir keman sanatçısı ıçın felaketlerı n en buyugudur. Doktor kontrolu bır ışe

. 
yaramaz ve ellerı 

tutmaz olur. Derken bir psikiyatr ile tanışır. Psikiyatr ona yaşama gücü verır. 

• A famous violonist, one day feels that his hands are benummed. This is a disaster for a 
violonist. Check-up and visiting doctors had no use so one day the violonist can no more use 
his han ds. Than one day the violonist meets a psychiatrist, and life changes. 

• Andrei M. 
Konchalovsky 

1937 yılında doğdu. Moskova Film 
Okulu'nda eğitim gören 
Konchalovsky, yönetmenliğe okul 
yıllarında başladı. "Çocuk ve 
Güvercin" adlı filmi 1962 Venedik 
Film Festivali'nde en iyi kısa film 
ödülünü aldı. İlk uzun metrajlı filmi 
"İlk Öğretmen"le dikkat çekti. 
Konchalovsky'nin en ünlü filmi olan 
"Siberiade", 1979 Cannes Film 
Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü 
kazandı .  1979 yılında Sovyet 
Hükümeti'nin verdiği izinle 
Fransa'da yaşamaya başlayan 
Konchalovsky, daha sonra 
Hollywood'da film yapmak için de 
izin aldı. 

Andrei M. Konchalovsky was born 
in 1937. He studied in Moscow Film 
School and at the same time he 
started directing films. His short film 
"The Boy and the Dove" was 
awarded in Venecia with Main Prize. 
He attracted attention with his first 
feature film "The Teacher". His 
most famous film "Siberiade" was 
awarded in Cannes with the Main 
Prize of Jury. Since 1 979 he lives in 
1-ra:ıce with the special permission 
of Soviet Government. 



• Yeni Yetmeler 
Absolute Beginners 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Oyuncular/Cast 

Yapı m /Production 

Renkli (color) 35 mm/1 10' 

Julien Temple 
Richard Burridge, Christopher Wicking, Don 
Macpherson 
Eddie O'Connell, Patsy Kensit, David Bowie, James Fax, 
Steven Berkoff, Ray Davies, Anita Morris, Mandy Rice
Davies, Sade 
Virgin Films-Golderesı Films, 1986 

• Yeni yetme gençlerin ''Absoluıe Beginners" diye anıldığı, "Swing"in moda olduğu yıllar. 1958'in 
yazı. Sıcağı, zenginliği, çılgın müziği ve danslarıyla "yeni yetme"lerin düşlerine alabildiğine 
elverişli bir ortam: Londra. 
Yakışıklı delikanlı Colin, tek ortak tavırları yetişkinlerin dünyasına karşı giriştikleri eylemler 
olan düşman çeteler arasında gününü gün eder. Tek tutkusu. 17 yaşındaki güzel sevgilisi 
Suzette'tir. Sevgi lisinin kendisinden yaşlı bir erkekle ilişki kurduğunu öğrendiğinde, bütün 
gücüyle, onu kazanmak için çabalar, Colin'in bu serüveni caz kulüplerinden, yüksek sosyete 
partilerine uzanan bir kesitte Ingiliz gençliğinin, güzel ve eğlenceli olduğu ölçüde tehlikeli 
dünyasını yansıtır. 

• When London was really starting to "Swing", they called the first teenagers " Absolute 
Beginners". This is their story. . .  
Sumnıer 1958-and old Lo.ıdon town i s  the glorious home of the teenage dream: it's searching 
hat, 'cool' music in the air, and everybody has money to burn. Colin is the ultimate in a 
sharp dressing, good-looking hipster out for kicks and fantasy in his last teenage summer. He 
steps carefully between the dances of the riva! gangs-the Hip and the Square Deadbeats and 
Livewires, T rads, and Teddy Boys-united only in revalt against the grey adult world. When 
Colin dances in the all-night music clubs he gets h igh just living for the moment . . .  But he 
would die for Suzette, sweet, sexy, seventeen, and London's answer to Brigitte Bardot. So when 
this beautiful gir! gets an offer from an older man, Colin's world 
turns upside down. On the carousel of swinging London from the lawlife j azz dives to the 
high society parties and media dream world, Colin sets out to win her back. Then one hat 
night cool friends turn into deadly enemies as teenage rivalry explodes into gang warfare, 
London's streets burn wiıh hate and violence fills the air. In a thrilling elimax Colin and 
Suzette are hurled together am id the swirling, dancing, sh anered fragments of the teenage dream. 
"Absoluıe Beginners" is a riotous comedy-a spectacular mix of hip musical and universal love 
story, of friendship and betrayal sen against the raw energy of 1958 London, and brought to 
life in the great ıradirian of "Guys and Dolls' and "West Side Story". 
From the SO's to the sound of the 80's, the whole history of teen is here in the story from 
Cal in Maclnnes dassic modern novel that captured the explosive, beautiful, comic ·and 
sametimes dangerous world of London's early teenage scene. 

• Julien Temple 

"Variety" dergisi tarafından dünyaya 
rock filmlerinin "Citizen Kane"i 
olarak tanıtılan genç yönetmen 
Temple, David Bowie, The Rolling 
Stones, The Kink, Culture Club, 
Sade ve daha pek çok rock 
sanatçısını konu alan filmler 
yapmıştır. İlk sinema filmi "The 
Freat Rock'n Roll Swindle" ile ün 
kazanan Temple bu filmden sonra 
"Punk Can Take lt" ve "The 
Comic Strip" gibi kısa filmler 
yönetti. 
"!t's All True" adlı Orson Welles, 
Me! Brooks ve Grace Jones'un rol 
aldığı televizyon filmi, New York 
Uluslararas ı Sinema ve TV 
Festivali'nden Altın Ödül kazandı. 
"The Seeret Policeman's Other Bali" 
adlı filminden sonra bugüne kadarki 
en pahalı projesi olan "Absolute 
Beginners"i gerçekleştirdi. 

He has made several short films 
including "Punk Can Take lt" and 
"The Comic Strip" for Michael 
White, and his impressive list of pop 
promos include Culture Club's 
international Number One Hit 
"Do You Really Want to Hurt 
Me" and The Kinks "Come 
Dane ing". 
His full-length TV film "lt's All 
True" with Orson Welles, Mel 
Brooks and Grace Jones won a Gold 
Award at the New York 
International Film and TV Festival, 
and his film of "The Seeret 
Policeman's Other Bali" included 
performances by John Cleese, Barry 
Humphries and Sting. "Absolute 
Beginners" is his most ambitious 
project to date, a full-length musical 
drawing on all his flai r and expertise 
as a director of comedy and music. 

53 



Sanatlar Arasında Dialog 
Sinema Günlerinin ilk yılından bu 
yana programının odak noktasını hep 
aynı tema oluşturuyor: Sanatlar ve 
Sinema. Yaratma sürecini, çeşitli sanat 
daliarına özgü sorunları ve farklı sanat 
alanları arasındaki ilişkileri irdeleyen 
yapıtlar, edebiyattan, sahne 
sanatlarından beyazperdeye aktarılan 
ürünler programda önemli bir yer 
tutuyor. Giderek uluslararası planda 
özgün bir konum, "uzmanlaşmış bir 
festival" niteliği kazanıyor İstanbul 
Sinema Günleri. 

1985 yılında ilk kez düzenlenen 
Uluslararası Yarışma bölümünde 
sinemanın çeşitli sanat daliarına -bu 
arada kendisine- bakışını yansıtan 
ürünler çerçevesinde uyarlamalar da yer 
alıyordu. Nitekim, ilk yarışmanın galibi 
bir roman uyarlaması, Michael 
Radford'un " 1984"ü oldu. Uyarlamalar 
geçen yılki yarışınada da yer aldı. Bu 
yıl, yarışma çerçevesinde yalnızca 
sanatçının dünyasını konu alan yapıtlar 
sunulacak. Yarışmanın yanı sıra 
"Sanatlar ve Sinema" başlıklı bölümde 
de müzikten tiyatroya, baleden 
sinemaya, çeşitli alanlardan yaratıcılar 
karşımıza gelecek.  

Uyarlamalar ise bu yıl ayrı bir 
bölümde toplandı. Bunlar arasında 
tiyatro yapıtlarından yapılanlar 
ağırlıkta. Opera, bale, edebiyat 
ürünlerinden uyarlanmış yapıtlada 
birlikte toplam dokuz film yer alıyor 
bu bölümde, ama programdaki 
uyarlamalar bunlarla sınırlı kalmıyor. 
Konçalovski'nin " Tek Kişilik 
Düet"inden, Boorman'ın 
Excalibur"una ve Scola'nın "Balo"suna 
dek çeşitli uyarlamalar yer alıyor başka 
bölümler içinde. Türk Sinemasının son 
yıl ürünleri arasında da roman, öykü, 
oyun uyarlamaları önemli bir yer 
tutuyor. 

Dilerseniz, kaynaklandığı yapıta 
"sadık" bir uyarlama ile özgür ve 
özgün bir uyarlamanın farkım, farklı 
sanat dalları arasında sağlıklı bir 
diyaloğun kurulabilmesinin koşullarını, 
kısacası iyi bir uyarlamanın "sırrını" 
hep birlikte keşfetmeye çalışalım. 

Vecdi SAYAR 

Dialogue Between theArts 
The same theme has been the focal 
point of the programmes of İstanbul 
International Filmdays since İts first 
year. Films dealing with the creative 
process, specific problems of the 
various fields of art , İnterrelations 
between these fields and adaptations 
from literature and theatre have taken a 
major part İn the programme. 
International Istanbul Filmdays has 
begun to attract a considerable İnterest 
as a "specialized" festival. 

In the first International competition, 
realized İn 1985, adaptations were 
present within the context of the 
theme - the approach of cinema to 
different fields of art including cinema 
İtself. First year's winner was a novel 
adaptation, Michael Radford's vision of 
" 1984". Adaptations have also taken 
part in the last year's competition 
whereas this year's competition will 
focus only on artist 's life stories and 
artistic creativity. A non-competitive 
seetion on the specialized theme of the 
festival, "Cinema and the Arts" will 
also present life stories of artists from 
various fields of arts such as music 
theatre, ballet and cinema. 

Adaptations are grouped in a separate 
seetion this year. Adaptations from 
stage constitute the majority in this 
section. There are nine adaptations in 
this section: adaptations from plays, 
literature, opera and ballet. But these 
are not the only adaptations of the 
festival. From Konchalovski's "Duet 
for One", to Boorman's "Excalibur" 
and Scola's Ballando, Ballando", more 
adaptations will be presented in other 
sections. Adaptations from novels, 
stories and plays also have an 
important place within the last year's 
crop in Turkish cinema. 

If you want we can start to discover 
the differences between a "loyal" 
adaptation and a free, original one; the 
conditions of a fruitful dialogue 
between the arts, İn short the 
"mystery" of a successful adaptation. 

Vecdi SAYAR 



Uyarlamalar 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 
değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is realized with the contribution 
of Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
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ADAPTATIONS U.S.A. 

• Aşk Delisi 
Fool for Love 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 107' 

Robert Altman 
Sam Shepard 
Pierre Mignot 
George Brut 
Sam Shepard, Kim Basinger, H.D. Stanton, Randi Quaid 
Cannon Films, 1 985 

• "Sam Shepard"ın aynı adlı oyunundan Robert Altman'ın sinemaya uyarladığı "Aşk Delisi',' 
yazar (Sam Shepard) ile May (Kim Basinger) arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Ortam, Mojave 
Çölü ' n ün kıyısında bir moteldir. Eddie, üvey kızkardeşi M ay ve babaları " Yaşlı Adam" (Harry 
Dean Stanton) üçlüsünün arasında giderek belirginleşen bir ilişki teması, filmin gerçek 
konusunu oluşturmaktadır. "El Royale" motelinde görünüşte May'in egemenliği sürmektedir. 
Oysa, geçmişe doğru uzanan bir yolculuğa çıkmış görünen Eddie, May'i hem çekmekte, hem de 
ürkütmektedir. Bu arada motel' in müşterileri de bu üç kişinin ilişkisine, en azından birer seyirci 
olarak karışırlar. Altman'ın deyişiyle film "yaşanan zaman ve geçmiş hakkındaki düşleri" konu 
edilmektedir ve büyük olasılıkla "cehennemde geçmektedir". Çölün kıyısında bir mote!, bir 
araba mezarlığı, çarpan şişelerin ve hızla vuran tel kapıların çıkardığı gürültü. Amerikan 
toplumunu belli bir uzaklıktan gözlemlernesiyle tanınan Altman'ın son filmindeki "cehennem", 
böyle bir yerdir. U ygarlıgın artıklarından kurulmuş iğreti bir dekorda yaşanan yoğun bir aile 
dramı; koyu, karanlık, yalnızlıkla dolu ama insancıl bir atmosfer; yapaylık önünde birşey; 
çağdaş Amerika'dan kültürel bir kesit; uygarlığın vahasında kadın ve erkek . . .  

• "Foo! for Love", Robert Altman's screen adaption from Sam Shepard's play, i s  basically about 
the relationship of Eddie (Sam Shepard, the playwright himself) and May (Kim Basinger). lt all 
takes place in a motel near Mojave Desert. The love-hate relationship between Eddie, his half
sister May and their father "Old Man" (Harry Dean Stamon) and the gradually emerging 
theme of incest; these are what Altman's film, in which "almost nothing happens" is "really 
abouı': .. May is both attracted to and repelled by Eddie, who looks as if he has started on a 
journey imo the pası while living very much in the presem. Indeed, as Altman points out, the 
film is "about dreams of the presem and the pası" and "most probably takes place in hel!". An 
isolated mote!, a junkard, the noises of the junkard.. Robert Altman, a director very much 
noted for his keen observations of the diverse aspects of comemporary American Culture, 
presents the audience with such a "hell" in his most recem film. A family drama against the 
backdrop of a cu!tural "junkard". Dense, dark but very "human". 

• Robert Altman 

Robert Altman, Amerikan 
sinemasının en önemli 
yönetmenlerindendir. Filmlerinin 
çok yönlülüğü ve özgünlüğü ilk göze 
çarpan özelliklerindendir. Filmlerde 
genellikle Amerikan toplumundan 
kesitler sunan Altman, tiyatroda da 
çalışmıştır. 

Robert Altman is one of the most 
important of the American film 
directors. The most striking features 
of his films are their many-sidedness 
and origina!ity. Altman generally 
treats various different segments of 
American society. He has also 
worked in the theatre. 

En önemli filmleri 
1970 MASH 1 Cephede Eğlence 
1972 Images 
1975 Nashville 
1977 Three Women 1 Üç Kadın 
1983 Streamers 



ADAPTATIONS BRAZIL-FRANCE 

• Bataklıane Operası 
Opera do Malandro 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/105' 

Ruy Guerra 
Ruy Guerra, Chico Buarque, Orlando Senna 
Amonio Luis Mendes 
Chico Buarque 
Edson Celulari, Claudia Ohana, Elba Ramalho, Fabia 
Sabag, J.C. Violla, Ney Latoracca, Wilson Grey 
MK 2, TFI, Fransız Kültür Bakanlığı, Austra-Cinema e 
Comnıunicatao (Rio de Janeiro) 1986 

• Bertolı Brecht'in ünlü oyunu "Üç Kuruşluk Opera"dan esinlenerek yazılan bir Brezilya 
oyununun uyarlaması olan film, çevre ve olay dokusu açısından Brecht'in yapıtma bağlı kalır. 
Olaylar Brezilya'da 1942 yılında, "Estado Novo 1 Yeni Devlet" diye adlandırılan popülist 
Vargas diktası sırasında geçer. Savaş yıllarının tipik görünümleri, karaborsa zenginleri, fahişeler, 
kadın satıcıları .. Hükümet, Alman ve Japon yanlısı bir politika izlerken, halk demokrasilerden 
yana bir tutum içindedir. Amerikan bahriyelileri ise, Brezilya barakhanelerinin en gözde 
müşterileri durumundadır. Bu ilginç ortamda yaşanan üçlü aşk öyküsü, bu " kararsızlık valsi"nin 
bir görüntüsüdür sanki. Savaş sonrası yıllarının en gözde filmleri olan müzikal komedilere bir 
saygı sunuşu niteliğini de taşıyan "Batakhane Operası", Brezilya müziği ve danslarıyla Latin 
Amerika coşkusunun görkemli bir örneğini veriyor. 

• The film is an adaptation for the screen of a play, based on Bertolt Brecht's famous play, "The 
Threepenny Opera". lt remains faithful to Brecht's play İn setting and plot, but the evems take 
place in Brazil in 1 942, at the time of the "Estado Novo", the populist d ictatorial regime 
headed by Vargas, and is set against a typical background of black market profiteers, prostitutes 
and pimps. While government policy leans towards Germany and Japan, the people are on the 
side of the Allies. The American sailors are the favourite customers in the Brazilian red light 
district . The triangular love story set againsı ı his colourful background appears as one aspect of 
the "hesitation waltz". The "Opera do Malandro" is in the nature of a tribute to the musical 
conıedies that were so popular in the years jusı after the end of the war, and is a magnificent 
cxanıple of Latin American exuberance and Brazilian music and dance. 

• Ruy Guerra 

193 1 'de Portekizli bir ailenin oğlu 
olarak Mozambik'te doğdu. Jean 
Delannoy ve Gorges Rouquier'e 
asistanlık yaptıktan sonra 1960'ta 
Brezilya'ya gitti. İlk uzun metrajlı 
filmini 196 ı 'de gerçekleştirdi. 

Ruy Guerra was born in 193 1 ın  
Mosambique, the  son of  a 
Portuguese family. After working as 
assistant to Jean Delannoy and 
Georges Rouquier he went to Brazil 
in ı 960. He m ade his first feature 
film in 196 1 .  

Filmleri 
1962 Os Casa Jiestes 1 Arzu Plajı 
1969 Sweet Humers 1 Tatlı  Avcılar 
ı 970 Os Dues e os Mortes 1 

Tanrılar ve Ölüler 
ı 976 A Queda 1 Düşüş 
ı 983 Erendira 
ı 985 Opera do Malandro 1 

Barakhane Operası 

57 
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ADAPTATIONS U.S.A. 

• Bolluk 
Plenty 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 3S mm/124' 

Fred Schepisi 
Kendi oyunundan David Hare 
lan Baker 
Bruce Smeaton 
Meryl Streep, Sam Neill, Charles Dance, John Gielgud, 
Tracy Ullman, Sting 
Cannon Films, 198S 

• İkinci Dünya Savaşı'nın sonu, İngiltere. İşgal altındaki Fransa'da Direniş Hareketi saflarında 
savaşmış olan Susan Traherne ülkesine döner. Savaş sırasındaki deneyimlerinin etkisi altındadır. 
Kendine güvenli, iradeli ve özgür ruhlu Susan, İngiltere'deki tatsız ve durağan yaşantı karşısında 
düş kırıklığına uğrar. Genç kadın öfkesini dışa vurur ve bu alışılmadık tavrı hem kendi ruh 
sağlığının bozulmasına hem de çevresindeki insanlarla, diplomat kocasıyla, dostlarıyla ve genç 
sevgilisiyle olan ilişkilerinin onarılmamacasına kopmasına yolaçar. Bir süre sonra, boş bir kıyı 
otelinde Susan direniş hareketindeyken t anıştığı sevgilisi ile karşılaşır. Birlikte sevişirler ancak 
iletişim kuramazlar ve ayrılırlar. Film, Susan'ın bir Fransız çiftçiyle, geleceğe ilişkin umutlarını 
paylaştığı zafer gününe dönerek sona erer. 

• Post-war Britain. Susan Traherne returns to her homeland, haunted by her experiences as a 
Resistance fighter in occupied France. Strongwilled, branzenly self-confident and assured, the 
insipidity of the British infuriates her. She lashes out, her unconventional behavior destroying 
her own sanity and altering, irreparably, the lives of those people araund her; her diplomat 
husband, his colleagues and her young !over. Sametime later, at an isolared seaside hotel, she 
meets and makes love with her !over during the Resistance years. But they are unable to 
communicate and seperate. The film ends with a flashback to the victory day in France, in 
which Susan shares her hopes of a glowing future with a French farmer. 

• Fred Schepisi 

!939'da Avustralya'da Melbourne'da 
doğdu. lS Yaşından başlayarak 
reklamcılık sektöründe çalıştı. 
1966'da oluşturduğu The Film 
House şirketi adına birçok reklam, 
TV ve sinema filminin yapım 
yönetmenliğini üsdendi. "Libido" 
adlı antolajik filmin bir bölümünü 
yöneterek yönetmcnliğe başladı. İlk 
uzun filmi "Şeytanın Oyun Bahçesi" 
ile uluslararası alanda adını duyurdu. 

Born in Melbourne, Australia in 
1939. At an age of IS he started to 
work ;n ad vertisemenı sector. He 
mace lots of films for the Film 
House Company that he founded in 
1966. He directed a part of the film 
called "Libido". His first feature film 
is "The Devi! 's Playground". 

Filmleri 
1973 Libido ("Papaz 1 The Priest" 

adlı bölüm) 
1976 The Devil's Playground 1 

Şeytanın Oyun Bahçesi 
1978 Jimmie Blacksmith'in Şarkısı 1 

The Chant of Jimmie 
Blacksmith 

1982 Barbarasa 
1984 Iceman 1 Buzdan Adam 
!98S Bolluk 1 Plenty 



UYARLAMALAR ISPANYA 

ADAPfATIONS SPAIN 

. Büyülü Aşk 
El Amour Brujo 

Love, the Magician 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetıneni /Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 130' 

Carlos Saura 
Carlos Saura, Anıonio Gades 
Tea Escarnilla 
Man uel de Fa Ila 
Antonio Gades, Cristina Hoyos, Laura del Sol, Juan 
Amonio, J imenez, Emma Penella 
Emiliano Piedra, ı 986 

İspanya çingenelerinin arasında çocukları daha çok küçükken birbirleriyle nişanlama geleneği 
vardır. Candela ve Jose bu yasa gereği bağlanmışlardır. Oysa Carmelo, Candda'ya umutsuzcasına 
aşıktır. Zaman geçer ve nişanlılar evlenirler. Ama daha düğün şenlikleri sürerken, Jose tutkunu 
olduğu Lucia'yla ateşli bir sahne yaşar. Aniden çıkan bir kavgacia bıçaklar parlar ve Jose 
kargaşacia bıçaklanarak ölür. Kadın sorunu yüzünden Carmelo suçlanır ve yakalanıp hapse atılır. 
Jose'nin ölümünü bir türlükabul edemeyen Candela, her gece öldürüldüğü yere giderek onun 
hayalini görmeye çalışır. Bir zaman sonra hapisten çıkan Carmelo, genç kadını yarı çıldırmış 
durumda bulur. Sevgisiyle onu iyileştirmeye çalışır. 

• Among Spanish gypsies, it is a very old custom to promise children in matrimony at an early 
age, and that's what happens for Candela and Jose On the other hand, Carmelo is desperarely 
in love witlı Candela, while Jose cannot forget, even during the wedding festivities, his old 
flanıe Lucia. During the celebrat ion, a fighı breaks out in which Jose is mortally wounded and 
Carmelo, who cannot prove his innocencc, is arrested and taken to jail. Candela, who cannot 
adnıit her tragic situation, takes refuge in dreams and starts to visit every night the field where 
Jose was killed. When Carmelo is finally released, he finds the young woman al most completely 
cut off from reality and, wiı h his lovc, tries to cure her. 

• Carlos Saura 

İspanya'da Huesca'da doğdu ( ı932). 
Önce fotoğrafçılık yaptı. ı 952'de 
sinemacılık eğitimine başladı. ı 957'de 
öğretim üyesi oldu, ancak siyasal 
nedenlerle bu işi bırakmak zorunda 
kaldı. Aynı yıl kısa filmlerle 
başladığı meslek yaşamında bugün en 
önemli Ispanya! sinemacısı sayılıyor. 
Berlin ve Cannes'da ödüller aldı. İki 
kez yabancı film Oscar'ına aday 
oldu. "Kanlı Düğün"le başlayıp 
"Carmen"le süren bir danslı filmler 
ve Antonio Gades'le işbirliği 
dönemini simgeleyen bir ırilojinin, 
"Büyülü Aşk" üçüncü filmi 
sayılıyor. 
Saura was born in Huesca, Spain 
(ı 932). He started his career as a 
photographer. In ı 952, he began to 
study in a cinema institute and 
graduated in ı 957. But he was 
unable to keep his teaching job for 
palirical reasons. In ı957 he began to 
direct same short films. Saura, is 
now the most prestigious of Spanish 
cineastes. He has received awards in 
Berlin and Cannes and was twice 
nominated for the best foreign 
language film Oscar. 
Filmografi 
ı957 Tarde de Domingo (kısa film) 
ı 958 Cuenca (kısa film) 
ı 959 Los Golfos 1 Sokak Çocukları 
ı 963 Llanto por un Bandido 1 Bir 

Haydut için Ağıt 
ı 970 El Jardin de !as Delicias 1 

Harikalar Bahçesi 
ı 972 Ana y los Lobos 1 Anna ve 

Kurtlar 
ı973 La Prima Angelica 1 Yeğen 

An jel ik  
ı 976 Cria Cuervos 1 Besi e Kargayı 
ı977 Elisa-Vida Mia 1 Elisa, Hayattın 
ı 978 Los Ojos Vendados 1 Bağlı 

Gözlerle 
ı 980 Deprisa, Dep ri sa 1 Haydi Koş 
ı 98 ı Bodas de Sangre 1 Kanlı 

Düğün 
ı98 ı  Dulces Horas 1 Tatl ı  Anılar 
ı982 Anıanieta 
ı 983 Carınen 
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ADAPTATIONS U.S.S.R. 

• Elveda 
Proschaniye 

Farewell 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 m m/ı 1 7' 

Elem Klimov 
V. Rasputin'in "Elveda Matyora" adlı yapıtından Larisa 
Shepitko, Rudolf Tusin, German Klimov 
Aleksey Rodionov, Y. Şirt!adec 

Stefania Staruta, Lev Dourov, Aleksey Petrenko 
Mosfilm, 1983 

• Sibirya'da büyü� bir ırmak üstünde bir elektrik santrali kurulac�ktır. Baraj sularının kapiayacağı 
alanda bırçok koy yokolacak, sular altında kalacaktır. Matyora koyu de bunlar arasındadır. Köy 
halkı arasında, Pinegin ailesini tanırız: Yaşlı Daria'yı, oğlu Pavel' i  ve torunu Andrey'i. Daria 
tüm yaşamını Matyora'da geçirmiştir. Orada doğmuş, büyümüş, evlenmiş, çalışmış, çocuklarını 
yetiştirmişt ir. Ve onun açısından köyü her şeyden daha değerlidir. Bu yüzden Matyara'nın 
yokolması Daria için onaylanamayacak bir felakettir. Eğer köyü kurtarmak için herhangi bir 
olanak varsa, niçin yıkmalı? 

Yaşlı kadın durmadan kendi kendine bu soruyu sorar ve bir yanıt da alamaz. 

Buna karşılık oğlu Pavel Pinegin kimi zaman gelecek adına b irçok şeyden özveride bulunmak 
gerektiğinin bilincindedir. Bu yüzden yüreği yansa da, kendi köyünü kendi elleriyle yok 
edecektir. 

• The construction of a hydro-electric power planı on a large ri ver in Siberia necessitates the 
relocatıon of a number of v ıllages sıtuated ın the area to be flooded. One of these is the viiiage 
of Matyora. Here, we meet the Pinegin family - the old woman Darya, her son Pavel and her 
grandson Andrei. 

Darya has lived all her life in Matyora. She was born there, grew up there, married, worked 
and raised her children there. For her, there is no place closer to her heart, more indispensable 
than Matyora, so its destruction is for her an absolute catastrophe. Why should it be destroyed, 
if there is any way of saving it? The old woman constantly as ks herself the same question w ithout 
being able to find the answer. 

Her son, Pavel, fully realises that it is sometimes necessary to sacrifice the old for the sake of 
the new. So even though it breaks his heart to do so, he helps to destroy the viiiage with his 
own hands. 

• Elem Klimov 

Elem Klimov 1933'te Volgograd'ta 
doğdu. 1957'de Moskova Yüksek 
Havacılık Enstitüsü'nde öğrenimini 
tamamladıktan sonra bir müddet 
mühendis olarak çalıştı. Daha sonra 
gazetecilik yapmaya başlayan Klimov, 
Moskova VGIK sinema okulundan 
ı 964'te mezun oldu. Önceleri 
komedi filmleri çeviren Klimov, 
1979'da Elveda filminin çekimi 
sırasında bir araba kazasında ölen 
karısı yönetmen Larisa Shepitko'nun 
senarisdiğini yaptığı filmi 198 l 'de 
tamamladı. 

Elem Germanovich Klimov was 
born in Volgograd, southern USSR 
on 1 933. He completed his studies at 
Moscow's Higher Institute of 
Aviation in ı 957 and subsequently 
worked as an engineer. After 
switching to journalism and 
becoming a foreign corrospondent 
for TV and radio, he studied under 
Efim Dzigan at Moscow's VGIK 
film school, whence he graduated in 
1964. His early films were comedies. 
He was married to the director 
Larisa Shepitko, who died in a car 
crash in July 1979 during the 
shooting of FarewelL Klimov 
completed the film in 1981 and it 
was released two years !ater. 

Filmleri 
ı 965 Pokhozhdyeniya Zubnovo 

Vracha 1 Bir Diş Hekiminin 
Maceraları 

1970 Sport, Sport, Sport 1 Spor, 
Spor, Spor 

1980 Larisa 
1983 Proshchaniye 1 Elveda 
1985 Idi i Smotri 1 Gel ve Gör 



ADAPTATIONS CZECHOSLOVAKIA 

• Fareli Köyün Kavalcısı 
Krysar 

The Pied Piper 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/53' 

Jiri Bana 
Kamil Pixa 
Vladimir Malik, Ivan Vit 
Micheal Kocab 
Kratky Film Praha-TV 2000 1986 

• 700 yıl boyunca, Kuzey Almanya'da doğan bir destan, yazarlar ve araştırmacılarca 
pek çok kez anlatılmış, yeniden yazılmıştır. En sonuncusu da , Çekoslovak Jiri Bana 
tarafından Prag'da yapılan kukla filmdir. Bu eski masalın  gizemli dumanları arasından , esrarlı 
bakışlarıyla, derisi kemiğine yaptşınış Kavalcı çıkıverir. Kavalcıınız, zengin bir kenti farelerden 
kurtarır ama kentin yönet icisi vaadett iği parayı ödemeyince kavalını yeniden dudağına götürür 
ve bu kez kentte yaşayan herkesi peşine takarak uzaklara kaçırır.. Filmin üslubu Gotik derinlik 
ilkelerine uygundur. Buna göre güç sahibi olanlar kuvvetli ve önemlidir, adsız kişilerse küçük 
ve önemsiz. Bu film için, Gotik stilde ı6 kukla ve ı 70 değişik set yapılmıştır. 

• For more than 700 years legend from northern Germany has been told an retold, shaped an 
reshapeel by mediaeval scholars and writers. The most recent version of the story is a puppet 
film directeel in Prague by Jiri Bana. The figure emerging from the mysterious mists of the 
ancient tale is a gaunt Pied Piper with his inscrutable gaze. He rids a wealthy town of its rats; 
but when the counsellors refuse to pay the sum he demands, he puts his pipe to his lips and 
lures all the citizens out of the towıı never to be seen again. The film's style reflecrs Gothic 
principles of pcrspectivcs: The mighty are strong, powerful and imponant; the nameless oııes 
smail and insignificant. Sixteen walııuı puppcts and over ı70 different sets were specially created 
ın Gothic Style. 

• Jiri Barta 

26 Kasım ı 948'de Prag'da doğdu. 
ı969-75 arasında, Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde sinema ve TV grafiği 
okudu. Şimdiye dek değişik teknikler 
denediği kukla ve canlandırma 
filmleri yaptı. 

Born in Prague on November 26, 
1 948. He studied film and TV 
graphic art at Academy of Fine Arts 
during ı 969-75. S i nce the n he m ade 
several puppet and animateel films 
with different styles and techniques . 

Filmleri 
ı 975 Spirituals 
ı 978 Puzzles for a Sweet 1 Bir 

Şekere Bilmeceler 
ı 980 Discjockey 
ı 98 1 Project/Tasan 
1982 The Endkof Gloves' Univers 1 

Eldivenlerin Evreninin Sonu 
ı983 Ballad of Green Wood 1 Yeşil 

Orman Destanı 
ı 986 The Pied Piper 1 Fareli Köyün 

Kavalcısı 
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UYARLAMALAR FRANSA 
� 

ADAPTATIONS FRANCE 

• Melo 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (co! or) 35 mm/ı  ı2 '  

Alain Resnais 
Henri Bernstein 

Sabine Azema, Fanny Ardanr, Pierre Arditi, Andre 
Dussollier 
M.K. 2 et Films A2, ı986 

• ı926 yılında, Mareel bir akşam, konservaruar yıllarından arkadaşı olan Pierre'in yemek çağrısını 
kabul eder. Mareel yemekte Pierre'in karısı Romaine ile tanışır. Pierre'e göre, Romaine çekici ve 
parlak bir piyanisttir. 
İk i  arkadaş geçmişi anarlar ama konuşmanın odak noktası, romamik cansı kıntısıyla Romaine'i 
derinden etkileyen Marcel'dir. Kocasının bilgisi dışında Marcel'e randevu veren Romaine, giderek 
onun sevgilisi olur. Birbirlerine yoğun bir aşkla bağlanırlar. Mareel konserler vermek için 
kentten ayrılacağı sırada Romaine'den, özgürlüğüne kavuşup salt kendisine ait olacağına dair söz 
alır. 

Me/o, Resnais'in son yıllardaki filmlerinin bir süregelişi olarak görülebilir. Bunlarda zaman, 
uzam, ölüm, yaşam gibi temaları hafif, duyarlı ve fantastik bir çerçeve içinde ele almayı 
deneyen yönetmen, aynı zamanda sinema türleri üstüne de çeşitlerneler yapıyor. Me/o, bu 
anlamda Resnais'nin kusursuz bir "melodram" denemesidir. 

• One evening in 1926, Mareel accepts an invitation to dinner from P ierre, his friend at the 
Conservatory. For the first time, he meets Romaine, a gay and charming woman who, 
according to her husband, is a very presentable pianist. 

The two friends recall memories, but the conversation centers on Mareel whose romantic ennui 
makes a strong impression on Romaine. Without her husband's k nowledge, she gives Mareel a 
rendez-vous and becomes his mistress. 

The two fall vio!ent!y in love. When Mareel has to go away to give concerts, he wrests from 
Romaine the promise that when he returns, she will recover her freedam and belong to him 
al one. 

Melo can be seen as a continuation of the Resnais oeuvre of recent years. In these films, the 
famous French director han d! es basic the m es ! ike time and sp;ı.ce or life and death in a light 
hearted, sentimemal and fanciful manner and makes variations on cinemaric genres. In this 
sen se, M el o is Resnais "melodrama" par exeelle nce. 

• Alain Resnais 

ı922'de doğdu. Önce tiyatro ve 
aktörlük, sonra sinema dersleri aldı. 
1947'ye değin amatör sinema 
çalışmaları yaptıktan sonra, aynı yıl 
Nicole Vedres'in asistanı olarak 
profesyonelliği seçti. 1 948 'de ilk kısa 
metrajlı filmi "Van Gogh"u 
gerçekleştirdi. Çevirdiği kısa filmler 
ona büyük saygınlık kazandırdı. 
Marguerita Duras ile karşılaşması, 
Resnais'ye dünya çapında ün 
kazandıran "Hiroşima Sevgilim" 
filmini yapma olanağını sağladı. 
Daha sonra çevirdiği filmlerde çağdaş 
Fransız sinemasının olduğu kadar, 
dünya sinemasının da öncü, deneyci, 
üstünde çok tartışılan birkaç 
yönetmeninden biri oldu. 
Born in ı 922, Al ai n Resnais was 
attracted to the theater at an early 
age. He took courses for two years 
to become an actor. Aher studying 
for a while at the Instit ute of 
Motion Picture Arts, he worked as 
an assistant and editor, and directed 
several, often remarkable short films. 
His encounter with Marguerite 
Duras enabled him to direct his first 
feature in 1959, "Hiroshima mon 
Amour", which made him famous. 
Filmleri 
1948 Van Gogh (kısa film) 
1950 Gauguin-Guernica (kısa film) 
1959 Hiroshima mon Amour 1 

Hiroşima Sevgi l İm 
1961 L'Annee Derniere a Marienbad 

1 Geçen Yıl Marienbad'da 
1963 Muriel ou le Temps d'un 

Retour 1 Muriel ya da Dönüş 
Vakti 

ı968 Je t'aime, Je t 'aime 1 Seni 
Seviyorum, Seni Seviyorum 

ı974 Stavisky 
ı 976 Providence 1 Kasaba 
ı 980 Mon Oncle d'Amerique 1 

Amerikalı Arncam 
ı 983 La Vie est un Roman 1 Yaşam 

Bir Romandır 
1984 L'Amour a Mort 1 Ölümde 

Aşk 
1986 Melo 



ı UYARLAMALAR A.B.D. 

ADAPfATIONS U.S.A. 

• otello 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyunculari Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 nım/ 

Franco ZeHirelli 

Ennio Guarnieri 
Lorin Maazel 
Placido Dom ingo, Katia Ricciarelli , Justino Diaz 
Menahem Golan, Yoram Globus 1985 

• Shakespeare'in ünlü yapıtından alınan "Libretto"nun konusu, onbeşinci yüzyıl sonlarına doğru 
Kıbrıs'ta geçer. Film, Venedik Cumhuriyeti tarafından yönetilen adada Magrip asıllı Vali 
Otello, eşi Desdemona, emrindekiler, yani lago, Cassio, Roderigo, Montana ve Emilia arasında 
oluşan bir tutku, kıskançlık ve ihanet öyküsünü anlatır. Otello, lago'nun intikam duygusuyla 
daha da acımasız duruma gelen kötülük isteği sonucunda bir komplonun pençesinde kıvranır. 
Otello, eşinin kendisini Cassio ile aldattığına inanır ve onu öldürür. Sonunda gerçek anlaşılır, 
lago hak ettiği biçimde cezalandırılır. Ama iş işten geçmiştir. 

Yönetmen Zefirelli , Otello konusunda şunları söylüyor: "Benim için Otello, bir kıskançlık 
dramından çok, iyi ile kötü arasında traj ik  bir çatışmadır. lago kılığında karşımıza çıkan, 
gerçekte, Şeytan'ın kendisidir. insancıl zayıflıkları sömürerek mutluluğu yok eden, aşkı öldüren 
şeytan . . .  Bu görüş belki çok dinsel nitelikte bulunabilir. Ama bana göre en doğru yorumdur. 
Çünkü kahramanlar, dram boyunca birbirini izleyen kurtuluş ve kutsal ceza anları yaşarlar. . : '  

• The libretto of  the  opera, based on  the  famous tragedy by Shakespeare, i s  set in  Cyprus towards 
the end of the fifteenth century. lt is a story of love, passion, j ealousy and treachery played out 
by Othello, a soldier of Moroccan descent appointed governor of the isiand by the Venetian 
government, his wife Desdemona, and the various members of his retinue, lago, Cassio, 
Roderigo, Montana and Emilia. Othello is caught in the toils of a plot hatched by lago, whose 
natural malignity is further exacerbated by a desire for revenge. Othello is led to believe that 
his wife has betrayed him with Cassio, and kilis her. In the end the truth e merges and lago 
receives the punishment which is his due. But it is too Iate. 

Zefirelli comments as follows on the subject of the film :  "To me, Othello is not so much a 
tragedy of jealousy as a conflict between good and evi ! .  lt is Satan himself who appears before 
us in the guise of Iago, - Satan, who exploits human weak nesses to destroy happiness and 
murder love. This view may appear to be very Christian. But in my opinion it is the truest 
interpretation. For the heroes live through the moments of salvation and divine retribution 
that succeed one anothcr throughout the course of the play." 

• Franco ZeHirelli 

Franco Zettirelli 1923'te Floransa, 
İtalya'da doğdu. Viscami'nun 
oyunlarında aktör olarak rol aldı. 
Daha sonra Visconti'ye, ' Yer 
Sarsılıyor' ve 'Günahkar Gönüller' 
adlı filmlerde asistanl ık  yaptı. 1954'te 
karİyerine kostü m  ve set 
düzenleyicisi olarak başladı. 

Filmleri: 
1965 La Boheme 
1968 Romeo Juliet 
1973 Fratello sole sorella !una 

(Kardeşim güneş, kardeşim ay) 
1979 Champ (Şampiyon) 

Franco ZeHirelli born in Florance 
ltaly in  February, 21 1 923.  He began 
his career as an actor appearing in 
several of Luchino Visconti's stage 
plays. Later he was Visconti's 
assistant on such films as 'La terra 
trema', 'Bellissimo', and 'Senso'. In 
1 954 he began a successful career as 
set and costume designer for operas 
and stage p lays. 
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ADAPfATIONS ENGLAND 

•wetherby 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 102' 

David Hare 
David Hare 
Stuart Harris 
Vanessa Redgrave, lan Holm, Judy Dench, Stuart Wilson, 
Tim Mc lnnerny 
Filmfour lnternational!Zenith Pictures, 1985 

• Onayaşlı bir edebiyat öğretmeni olan Joan (Vanessa Redgrave), arkadaşlarına verdiği bir akşam 
yemeği çağrısında, rastlantı sonucu genç bir adamla tanışır. Genç adam ertesi gün Jean'ın evine 
gelip kendini vuracaktır. Bu görünürde hiçbir neden i  olmayan bir imihardır. Oysa film 
ilerledikçe çeşitli ipuçları, özellikle de Joan'ın gençkızlık anılarıyla delikanlının geçmişteki 
yaşamına ilişkin ayrıntılar bir araya gelerek iki ayrı düzlemde ve zamanda gelişen ortak bir 
dramı açığa çıkaracaklardır. Ingiliz oyun yazarı David Hare'in kendi oyunundan perdeye 
uyarladığı film, II. Dünya Savaşı sonrası Ingiliz toplumunda gençliğin düşkırıklıklarını 
işlemektedir. Başroldeki Vanessa Redgrave'in kusursuz oyunu, sinemadaki en güzel rollerinden 
birini oluşturuyor . 

• Joan, a m iddie-aged secondary school teaeber meets a young man at a dinner party sh e gives at 
her house. The next day, t;ıe same young man returns to her house and shoots himself. In this 
screen adaptation of his own play the well-known English playwright David Hare probes the 
seemingiy non-existent reasons for this suicide. The complex but rewarding narrative structure 
leads us gradually to the heart of the mystery, which is not merely a criminal one. David 
Hare's main theme is the disillusionment of young people in post-war English society. Vanessa 
Redgrave's virtuoso performance as Joan whose youth merely echoes the young male 
protagonists' disillusionment, is among the finest this actress has given on the screen .  

• David Hare 

1947'de İngiltere'de Sussex'te doğdu. 
Jesus College'da İngiliz Edebiyatı 
okuyan Hare, daha sonra Portable 
Theatre Topluluğu'nu kurdu. 1 969-7( 
yıllarında Kraliyet Tiyatrosu'nda 
danışmanlık yaptı. Wetherby, daha 
önce TV filmleri yönetmiş olan 
David Hare'nin ilk uzun metrajl ı  
yapıtı . 

David Hare was born in Sussex in 
1947. He studied English !iterature at 
Jesus College, Cambridge and 
founded the theatre group Portable 
Theatre Company. From 1969-70, he 
was dramatic adviser at the Royal 
Court Theatre. He is a successful 
playwright, theatre director, working 
at the National Theatre, among 
other places. He wrote and directed 
the TV films Licking Hitler, Dreams 
of Leaving, Saigon-year of the Gat. 
Wetherby is his first feature film. 



Ustalara Saygı 
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John Boorman 
Her zaman coşkuyla duygusallığı, 
şiirsellikle gerçekçiliği ve bir çeşit 
mistisizmi kaynaştıran ustalıklı 
anlatımıyla filmlerini birer görsel 
şölene dönüştürmesini bilen, İngiliz 
sinemasının uluslararası çaptaki ve 
önemdeki yönetmenlerinden John 
Boorman, 1933'de Londra 
yakınlarındaki Shepperton'da doğdu. 

Daha 17'sinde film eleştirileri 
yazmakla giriştiği sinema serüveni, 
1955'te girdiği BBC'nin drama 
bölümünde bir süre çalıştıktan sonra 
film yapma o!anağını elde edeceği 
ABD'nin yolunu tutmasıyla sürdü. 
1965'te o dönemin gözde pop müzik 
gruplarından Dave Clark Five ile 
birlikte "Catch Us İf You Can 1 
Yakalayabilirsen Yakala" adlı ilk 
filmini yaptıktan iki yıl sonra, 
polisiye türüne yeni bir soluk 
getiren "Point Blank 1 Dönüşü 
Olmayan Yol" ile ilk önemli yapıtını 
verdi. 1968 yapımı "Hel! in the 
Pacific 1 Pasifik'te Cehennem" savaş 
filmi, 1970 yapımı "Leo the Last 1 
Sonuncu Leo" ise alegorik-siyasal 
film türlerinde, alışılmış kalıpların 
dışına çıkan, yeni ve özgün bir 
yönetmeni muştulayan yapıtlardı. 
Kişisel bir uzam anlayışı, görsel ve 
plastik bir beğeni düzeyi bulunan 
John Boorman, 1970'lerden bu yana 
sanatçı kişiliğini sayıca az ama özü 
s:ok güçlü yapıtlarıyla benimsettirdi. 
Insanın, insanların ve doğayla olan 
ilişkilerini sürekli irdeleyen 
yönetmen, değişik türlere el atarak, 
kendine özgü, seyirlik niteliklere 
sahip filmler yarattı. "Deliverance 1 
Kurtuluş" ( 1972), "Zardoz" (1974) 
ve "Excalibur" ( 198 1) gibi filmleriyle 
en büyük başarılarını hep Cannes'da 
sağlayan, "Leo the Last 1 Sonuncu 
Leo" yapıtıyla 1970 Cannes 
Festivali 'nde en iyi yönetmen seçilen 
Beorman'ın son başarısı, "The 
Emerald Forest 1 Zümrüt 
Ormanı"ydı. Bir yıl kadar önce 
Türkiye'de de "Zümrüt Ormanı" 
adıyla izlenen son filminde 
Boorman, uygarlık-ilkel toplum 
çatışmasına dayanan vahşi Amazon 
ortamında yerliler tarafından 
kaçırılmış oğlunu arayan bir 
babanın serüvenini, çarpıcı 
görümüleriyle yine sürükleyici 
biçimde anlatıyordu. 

Sungu ÇAPAN 

Filmleri 
1965 Catch Us If You Can 1 

Yakalayabilirsen Yakala 
1967 Point Blank 1 Dönüşü 

Olmayan Yol 
1968 Hel! on the Pacific 1 Pasifik'te 

Cehennem 
1970 Leo the Last 1 Sonuncu Leo 
1972 Deliverance 1 Kurtuluş 
1973 Zardoz 
1980 Excalibur 
1984 The Emerald Forest 1 Zümrüt 

Ormanı 



John Boorman 
John Beorman was bom in 1933 in 
London, Shepperton. John 
Boorman, one of the British 
directors of international scope and 
importance, has always been able to 
turn his films into visual festivals by 
his competent expression blending 
ecstasy and emotion, lyricism and 
realism and a kind of mysticism. His 
cinema adventure starting by writing 
film critiques while he was only 
sevemeen continued as he headed for 
the USA where he would have the 
opportunity of film making, after 
working for a while at the drama 
division of the BBC which he 
entered in 1955 . 

In 1965 he made his first film, 
"Catch Us İf You Can" with 
the popular pop music group 
"Dave Clark Five". Two years later 
he realised his first important work 
by "Point Blank", a new breath in 
the "Thriller" movies. "Hell in the 
Pacific" (1968), a war film, and "Leo 
the Last" (1970), an allegorical
poiitical film were promising a new 
and original director, breaking 
through the stereotypes of their own 
kind. Since the 1970's, John 
Beorman (who has a personal 
spatial approach and a visual and 
plastic !eve! of taste) proved himself 
with his few but full cinema. The 
director, who continually analyses 
man's relationship to nature and 
with his own kind, always managed 
to undersign films that satisfied the 
audiences by their originality and 
variety. Beorman had always had his 
great successes at Cannes by his 
films such as "Deliverance" (1972), 
"Zardoz" (1974) and "Excaliur" 
(198 1), and he was selected the best 
director at the 1970 Cannes Film 
Festival by "Leo the Last". 
Boorman's last success was "The 
Emerald Forest". He was again 
deeply involving the audiences with 
outstanding pictures while narrating 
the adventures of a father whose son 
was kidnapped by natives within the 
conflictual atmesphere of 
primitivism and civilization in the 
wild scenery of the Amazon. 

Sungu ÇAPAN 

The Films of John Boorman 
1965 Cath Us If You Can 
1967 Point Blank 
1968 Hell on the Pacific 
1970 Leo the Last 
1972 Deliverance 
1973 Zardoz 
1980 Excalibur 
1984 The Emerald Forest 
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USTALARA SAYGI A.B.D. 

TRIBUTES U.S.A. 

• Dönüşü Olmayan Nokta 
Point Blank 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/92' 

John Boorman 
Alexandre Jacobs, David ve Rafe Newhouse Richard 
Stark' ın "The Hunter" adlı romanından (based on the 
novel "The Hunter", by Richard Stark) 
Philip Larhrop 
Johnny Mandel 
Lee Marvin ,  Angie Dickinson, Keenan Wynn, Carroll 
O'Connor, John Vernon, Michael Strong, Lloyd Bochner, 
Sharon Acker 
MGM, 1967 

• Bir soygun sırasında ortağının ihanetine uğrayan Walker (Lee Marvin), ortağı tarafından 
yaralanmasına karş ın  yine de kaçıp kurtulmayı başarır. Intikam ateşiyle yanıp tutuşan Walker, 
soygundan payına düşen parayı da geri almak amacındadır. Gözünü intikam tutkusu bürüyen 
ve amacını gerçekleştirmek İsteyen Walker'in arayışı, onu çeşitli k i şilere götürecek ve Walker 
tümüyle teker teker hesaplaşacakrır. 

Klasik kuruluşta bir intikam öyküsüne dayanan bu ilk filmiyle John Boorman, "kara film" 
türüne alışılınamış ruhbilimsel bir boyut ve yeni bir soluk kazandırır. Temposu ve geri l imiyle 
"Point Blank" şimdiden rürün çağdaş klasikleri arasına girmiş bir yapıttır. 

• Walker (Lee Marvin), who is berrayed by his accomplice in a robbery, manages ro escape 
alrhough wounded by the same accoınpl ice. Walker is full of feelings of revenge, bur at the 
same r ime he is afrer his  share of the loot. Walker's attempts ro reach his goal will involve him 
wirh various people, w ith each of whom he wil l  deal separarely. 

Boorınan, in his  first film "Point Blank" based on a classical srory of revenge, manages ro 
ereare an unusual psychological diınension and brings a new brearh in the "Thriller" movie. 

•John Boorman 



USTALARA SAYGI A.B.D. 

TRIBUTES U.S.A. 

• Sonuncu Leo 
Leo the Last 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mın/ 104' 

John Boorman 
William Sıair, John Beorman 
Peter Suschiısky 
Dred Myrow 
Marcello Mastroianni, Bi l l ie Whiıelaw, Calvin LocKhart, 
Glenna Forster Jones, Graham Crowden, Vladek Sheybal 
Char/Wink/Boorman, 1969 

• Yönetmeninin ıanımlamasıyla "ciddi sorunlar üstüne fantezi bir güldürü" sayılabilecek 
"Sonuncu Leo" da, Boorman, sosyalist rej ime geçmiş düşsel bir ülkenin krallık soyunun son 
üyesi olarak, sağlık nedenleriyle Londra'ya gelen eski bir prensin öyküsünü anlatır. Leo 
(Marcello Masıroianni) çağdaş yaşama ayak uyduramayan, kendi düş dünyasında yaşayıp salı 
kuşlarla ilgilenen, eskiye bağlı bir prenst ir. Katılmak zorunda kaldığı partiler, törenler onun için 
azaptır. Prens, ailesinden miras kalan, zenci mahallesinin ortasındaki bir sokağı yoksul zencilere 
armağan etmek İster. Ama insanların anlayışsızlığı Leo'ya engel olur. Çıkarların karşı karşıya 
getirdiği değişik sınınarın yaptığı bir sokak savaşının ardından, kendisine "sonunda dünyayı 
değiştiremediniz ya" diyen genç zenciye, "Evet, ama sokağımızı değiştirdik işte!" yanıtını 
verecektir, son pren Leo. . Politik ve fantezisı ögelerin ağır bastığı film, John Beorman'ın 
sinemasında çarpıcı ve değişık bir örnek oluşturmaktadır. 

Boorınan, in :'Leo ıhe Lası " which, in the direcıor's own words, could be considered "a 
fanıasıical comedy on serious problems", reasons as the last member of the dynasıy of a 
fictional county which has adopıed a socialisı regime. 

Leo (Marcello Masıroianni) is a nosıalgic prince unable to keep up with the contemporary way 
of life, living İn his own imagination and interesıed only in birds. The parties and receptions he 
has to attend to are nothing buı painful experiences for him. He only wants to hand over to 
the poor negroes a street located İn the ıniddle of a negro district which he inherited from his 
family buı the lack of understanding with which he i s  faced, prevents h im from realising his 
arnbitian and after a streetclash beıween different social dasses whose connicting social interesrs 
lead ıhem to confronıation, a young negro ıells him, "You haven't been able to change the 
world, have you?", and the !ası prince Leo replies: "But, at least we have changed our street, 
haven't we?" 

This film of political fantasy in an unusual and outstanding example of the John Beorınan 
cınema. 

•John Boorman 
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USTALARA SAYGI A.B.D. 

TRIBUTES U.S.A. 

• Kurtuluş 
Deliverance 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

John Boorman 
James Dickey (Yazarın aynı adlı romanından 1 based on 
his novel with the same title) 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/109' 

Viimos Zsigmond 
Eric Weissberg 
Burt Reynolds, Jon Voight, Ned Beatty, Ronny Cox, 
James Dickey 
Warner Bros 1 Elmer Emerprises, 1972 

• John Boorman'ın James Dickey'in romanından uyarladığı "Deliverance 1 Kurtuluş", Amerika'da 
uygarlığın pek girmediği vahşi yörelerdeki bir ırmağa, kano sporu yapmak için bir haha sonu 
tatili süresince gelen dört arkadaşın serüvenini anlatır. Vahşi yörede yaşayanlar hasta ve 
ürkütücü kişilerdir. Coşkun biçimde akan ırmağı iki ayrı kanoyla tanımaya çıkan dört 
arkadaştan Qon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox) ikisi, sapık dağ adamlarının 
tecavüzüne uğrar. Öteki ikisi yetişerek saldırıya uğrayan arkadaşlarını  kurtarırlar ama bir ölüm 
pahasına . . .  Yaşadıkları korkunç olayların etkisindeki dört arkad�, b�larına gelenleri gizleyerek, 
yasaların ve toplum düzeninin baskısı altında yaşayacaklardır bundan böyle. .. Acımasız doğanın 
göbeğindeki kötü insanlara karşı, şiddet ve vahşet dolu bir ölümcül serüven, dördünün iç 
dünyasında yaralar açacaktır. 

Konusu, görüntüleri, içerdiği temaları, değişik kişilikleri simgeleyen dört kahramanı ve görkemli 
sinema anlatımıyla "Kurtuluş", John Boorman'ın baş yapıtlarından biridir . 

• "Deliverance", which Boorman adapted from James Dickey's novel, is a narrative of the 
advenrures of four friends who came for a weekend of canoeing a river in a wild region of 
uncivilized America. The residenrs of this wild area are sick and thrilling persona!ities. Two of 
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the four friends Qon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox) who are discovering the 
wildly flowing river in two separate canoes are assau!ted by perverse mounrainmen. The 
remaining couple manage to save the assau!ted friends but only by sacrificing a life. The four 
friends uııder the influence of the terrifyiııg evenrs they've goııe through, will then on l ive 
uııder the threat of law and social order by keeping their seeret to themselves. 

This fatal advenrure full of violence and terror against the bad pegela amidst the merciless 
nature will leave thenı deeply wounded inside. "Del iverance", by its subject, by its four heroes 
syınboliziııg different persona!ities, and by its magnificenr cinematographic expressian is one of 
John Boornıan nıasterpieces. 

• John Boonnan 



USTALARA SAYGI A.B.D. 

TRIBUTES U.S.A. 

• Excalibur 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/140' 

John Boorman 
Rospo Pallenberg, John Boorman 
Alex Thompson 
Trevor Jones 
Nigel Terry, Helen Mirren, Nicol Williamson, Nicholas 
Clay, Cherie Lunghi, Paul Geoffrey 
Columbia-EMI-Warner, 1981  

• 1980'lerde moda olan "tarihsel fantastik" filmierin önde gelen örneklerinden sayılan 
"Excalibur", görsel yönden gözal ıcı bir deneme Görkemli kılıç Excalibur'un serüveni 
çerçevesinde, Ortaçağın ünlü Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri söylencesini bir kez daha 
sinemaya aktaran filmde, Boorman, daha önceleri Hollywood'un sıradan serüven filmierindeki 
anlayışın yanı sıra, Bresson ve Rohmer gibi ağırbaşlı Fransız yönetmenlerinin de oldukça 
aydınca yaklaşımlarla ele aldıkları bir çağı ve Kral Arthur, Merlin, Lancelot, Perceval ve benzeri 
kahramanları, Thomas Molory'nin "Arthur'un Ölümü" adlı uzun öyküsünden yola çıkıp 
alegoriye ağırlık vererek yansıtıyor. "Conan" türünden bir şiddet gösterisine yönelmeyen 
"Excalibur"da, yönet men, herşeyin ötesinde çarpıcı görüntüler yakalamaya çalışıyor ve bunu 
başarıyor. Metafizik yaklaşırnlara bağlı bir sinemacı olarak ilgi çeken Boorman bu filmiyle 198 1 
Cannes Film Festival i'nde şiirsel, teknik ve görsel başarısından ötürü "en yüksek sanatsal katkı" 
ödülünü kazanmıştı. 

• Excalibur, one of the leading examples of the "historical fanıastic" films in vogue in the '80's, 
is a visually outstanding piece of work. Boorman, in this film based on the long story of 
Thomas Malory "Death of Arthur", where the legend of medieval King Arthur and the 
Knights of Round Table is once again reflected allegorically in  the cinema through the 
advenıures of the magnificent sword Excalibur, reflecting an inhabited era by heroes such as 
King Arthur, Merlin, Lanceloı, Perceval ete., what had been treated earlier in the simple 
Hollywood advenıure film approach as well as quite inıellectually by serious French directors 
such as Bresson and Rohmer, is not inıerested in the convenı ional show of violence but is 
eminemly successful in shooıing spectacular visual images. Boorman, who has attracted 
attenıion as a cinematographer of metaphysical approach, won "first prize in artistic 
conıribution" for this film at the 198 1  Cannes Film Festival, for it's lyrical, technical and visual 
quality. 

• John Boorman 
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Francesco Rosi 
İtalyan sinemasının en önemli 
yönetmenlerinden Francesco Rosi 
"Yeni Gerçekçilik" akımının 
mirasına sahip çıkarak, politik 
sinema alanında yeni bir canlanma 
ve gelişmenin günümüzdeki en usta 
yaratıcılarından biri oldu. 1 5  Kasım 
1922'de Napoli'de doğan Rosi, 
hukuk eğitimi gördükten, radyo ve 
tiyatroda çalıştıktan sonra 1947'de 
Luchino Viscami'nin asistanı olarak 
sinemaya başladı. Asistanlık ve 
senarisdiğini daha sonra Luciano 
Emmer ve Michelangelo 
Amonioni'nin yanında sürdürdü. 
"Yeni. Gerçekçi" çoğu yapıtta olduğu 
gibi, ıtalya'nın yoksul bölgesi 
güneyde geçen ilk filmi "La Sfida 1 
Meydan Okuma"nın ( 1957) 

ardından, asıl ününü 1962'de, 
Sicilya'nın efsaneleşen haydutunun 
öyküsünü anlattığı "Salvatore 
Giuliano"yla yaptı. Ertesi yıl çektiği 
"Le Mani sulla Citta 1 Kentin 
Üstündeki Eller"le ününü pekiştirdi. 
Ilk filmlerinde "Yeni Gerçekçilik" 
akımının izlerini sürdüren Rosi'nin 
1965'te yaptığı "Il Momemo della 
Verita 1 Gerçeklik Anı", yönetmenin 
yine toplumsal düşüncelerinin ve 
politik bağımlılığının yansıdığı, 
yoksul gençlerin alınyazısını ele alıp 
kanlı boğa güreşi endüstrisini tüm 
açık seçikliğiyle gözler önüne serdiği 
ve bu kez !talya yerine benzer bir 
başka ülke olan Ispanya'yı fon olarak 
kullandığı önemli bir başka 
yapıtıydı. Sicilya'nın sorunlarına 
gerçekçi ve belgeci dürüstlüğüyle 
yaklaşan Rosi'nin bu dönem 
filmlerinde özellikle Mafia' nın 
uluslararası politik niteliği, ABD 
yönetimiyle olan ilişkileri ve yine 
aynı örgütün, düzenin egemen 
sınıflarınca araç olarak nasıl 
kullanıldığı vurgulanır. Rosi, 
1972'deki "Il Caso Mattei 1 Mattei 
Olayı" ve 1973'deki "A Proposito 
Lucky Luciano 1 Talihli Gangster" 
adlı filmlerinde de, gerçekçi, 
araştırmacı tavrı ve belgeseki 
uslubuyla kamerasım yeniden 
Mafia'ya ve yeraltı dünyasına 
yöneltti. Carlo Levi'nin ünlü 
romanından başarıyla sinema diline 
aktardığı 1979 yapımı "Cristo si e 
Fermato a Eboli 1 İsa Eboli'de 
D��du" ve 198 1 yapımı "Tre Fratelli 
1 Uç Kardeş" adlı başyapıtlarıyla 
bireyin yaşamla, toplumsal siyasal 
kimliğiyle hesaplaşmasına ve düzenle 
süregelen ilişkisine ağırlık verdi. 
Rosi'nin ustalık döneminin ürünü 
olan bu filmleri, geçmiş "Sinema 
Günleri"nde Türk seyircisince en 
çok ilgi gören yapıtların başında yer 
aldı. 

Francesco Rosi filmlerinde genellikle 
ıtalya'nın geri kalmış, yoksul güney 
bölgeleriyle ilgilenmiş, yalın, gerçekçi 
ve belgeci bir anlatımla ülkesinin 
sorunlarını ve çelişkilerini işlerneyi 
yeğlemiş bir sinema ustasıdır. 

Sungu ÇAPAN 

Filmleri 
1958 Le Sfida 1 Meydan Okuma 
1959 Magliari 
1962 Salvatore Gi uliano 
1963 Le Mani sulla Citta 1 Kentin 

Üstündeki Eller 
1965 Il Momemo della Verita 1 

Gerçeklik Anı 
1967 C'era una Volta 1 Bir Masal 

Gibi 
1970 Uomini Contro 1 Karşı 

Adamlar 
1972 Il Caso Mattei 1 Mattei Olayı 
1973 A Proposito Lucky Luciano 1 

Lucky Luciano Hakkında 
(Talihli Gangster) 

1976 Cadavri Eccelemi 1 Şahane 
Cesetler 

1979 Christo si e Fermato a Eboli 1 
İsa Eboli'de Durdu 

198 1 Tre Fratelli 1 Üç Kardeş 
1984 Carmen 



Francesco Rosi 
Francesco Rosi is one of the most 
imponant directors in the halian 
cinema, and one of the most 
outstanding of the creative anists 
who, taking the heritage of the 
"New Realism" as their staning
poim, have been responsible for the 
revival and development of the 
political cinema in ltaly. Born on 15 
November 1922 in Naples, Rosi first 
of all took up the study of law, but, 
after work in the theatre and radio, 
he entered the film world in 1947 as 
assistant to Luchino Viscomi. He 
later continued his work as assistant 
and scenarist with Luciano Emmer 
and Michelangelo Antonioni. His 
first film, "La Sfida" ( 1975), which 
resembled the films of the 
"Neo-realism"in being set in a poor 

district of southern ltaly, was 
followed in 1962 by "Salvatore 
Guiliano", the film on the life of a 
legendary Sicilian bandit which 
made his name. His reputation was 

funher enhanced by the film "Le 
Mani sulla Citta", made in the 
following year. In his first films Rosi 
continued to work in the tradition 
of the "Neo-realism", and in 1965 
he produced "ll Momento della 
Verita" in which he sets the scene 
in Spain, a country very closely 
resembling Italy. The film reflects 
his social philosophy and political 
engagement, ruthlessly exposing the 
bull-fighting industry through the 
story of a destitute young man. The 
films made by Rosi during this 
period reveal an honest, realistic and 
objective approach to the problems 
of Sicily, stressing the role played by 
the Mafia in international politics, 
its relations with the government of 
the USA, and its function as a 
weapon in the hands of the ruling 
class. The same realistic, investigative, 
documentary approach towards the 
Mafia and the criminal underworld 
is again to be seen in "ll Caso 
Mattei" 1962 and "A Proposito 
Lucky Luciano in 1973. In "Cristo si e 
Fermato a Eboli", made in 1979, a 
highly successful adaptation of the 
book by Carlo Levi, and the 1981 
film "Tre Fratelli", he concentrates 
on the individual's attempts to come 
to terms with life and his social
political identity, and his relations 
with the society around him. These 
films are amongst Rosi's most 
mature productions and headed the 
list of the films which aroused the 
greatest interest of the Turkish 
audiences at last year's Filmdays. 

Francesco Rosi usually sets his films 
in the backward, poveny-stricken 
provinces of southern Italy, and 
reveals himself as a master of the 
realist, documentary type of film 
dealing with the problems and 
comradictions of his own country. 

Sungu ÇAPAN 

Film s 

1958 La Sfida "The Challenge" 
1959 Magliari 
1962 Salvatore Giuliano 
1963 Le Mani sulla Citta 1 Hands 

over the City 
1965 C'era una Volta 1 Cinderella 

Italian style 
1970 Uomini Contro 1 Men Against 
1972 ll Caso Mattei 1 The Mattei 

Cas e 
1973 A Proposito Lucky Luciano 1 

A Proposition on Lucky 
Lu c ian o 

1976 Cadavri Eecdemi 1 Illustrious 
Corpses 

1979 Christo si e Fermato a Eboli 1 
Christ Stopped at Eboli 

1981 Tre Fratelli 1 Three Brothers 
1984 Carmen 
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USTALARA SAYGI !TALYA 

TRIBUTES ITALY 

• Salvatore Giuliano 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetıneni /Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Siyah-beyaz (black-white) 35 mm/125' 

F ran c esc o Ro si 
Francesco Rosi, Suso Cecchi d'Amico, Enzo Provenza, 
Franco Solinas 
Gianni de Venanze 
Piero Piccioni 
Frank Wolff, Salvo Randone, Federico Zardi 
Lux/Videz/Galatea (Franco Cristaldi), 1961 

• Sicilya adasında Mafya'nın kanatları altında işe başlayıp halkın yoksul kesimlerinin 
koruyucusuna dönüşen haydut Giuliano, ağır biçimde yaralanmıştır. Geriye dönüşlerle geçmiş 
günleri anımsar ve kendisini bir efsane katına yükselten olayları yeniden yaşamaya başlar. 

• Salvatore Giuliano, severely wounded by bullets, thinks of the past and the complex events 
which m ade out that young Sicilian boy the biggest popular hero of his native land. 

• Francesco Rosi 

!BM Türk Limited Şirketi'nin değerli 
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is realized with the contribution 
of !BM Türk Limited Şirketi. 



USTALARA SAYGI İTALYA 

TRIBUTES ITALY 

• Karşı Adamlar 
Uomini Contro 

Men Against 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular!Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm 

F rancesco Rosi 
Francesco Rosi, Ruy Guerra, La Capria 
Pasqualino de Samis 
Piero Piccioni 
Mark Frechette, Alain Cuny, Gian Maria Volonte, Franco 
Graziosi, Giampiero Alterbini, Pier Paolo Capponi 
Prima Cinematografica-Jadran Film, 1970 

• Perdedeki insanlar, ölümle yaşam arasında karşı konulmaz bi.çi�de gidip 
.
gelen bir topl�luk 

oluşturur. Kayaya kazılmış, ateş ve demır dolu bır mezara gomulmiışlerdır sankı. Bırının 
yazgısını, tümünün yazgısından ayırmak olanaksızdır. Y ine de bu taşiaşmış görünüm içinde 
filmin kişileri, tüm insancıl varlıkları, edi canlı yüzleriyle, arkaik bir rölyef gibi belirirler. 
Onlar, bir o kadar da, belirli bir özyaşamsal geçmişin ürünü ve genel bir toplumsal gerçeğin 
simgeleridir. Film, top ateşiyle ölen Carso'yu ve düşmana hücum etmekle idam 
mangasının önüne çıkmak ikilemini fon alarak, belirli bir tarihsel anı yeniden yansıtır. Belki de 
daha fazlasını. Tarih öncesinin çığlıklarının, umutsuzluklarının ve gerçeğe duyulan karşı 
konulmaz açlığın, günümüz insanlarının ruhlarındaki uzantılarını inceler. 

• The men on the screen, in an implacable coming and going between life and death, are a large 
throng.They are rooted to the rock, as if in a sepulchre of iron and fire. lt would seem 
İmpossıble to detach even the single chip of one individual destiny, from that throng and that 
rock. And yet from that petrified landscape, the characters of the film do in fact emerge, !ike 
an arehaİc bas-relief, w ith their faces of flesh and blood, their complete h u man figuration. They 
are simultaneously the fruit of a particular biographical analysis and the symbol of a general 
sociological truth. The film is the re-elaboration of a precise historic moment, against the 
background of the Carso, martyrized by the artillery, with the bloody a!ternative of attacking 
the enemy or facing the execution squad. But perhaps it is even more, the prolongation, up to 
the souls of our times, of ancient shouts, of ancient despair, of an unappeasable hunger for the 
truth. 

• Francesco Rosi 

7.� 
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USTALARA SAYGI !TALYA 
TRIBUTES ITALY 

• Mattei Olayı 
Il Caso Mattei 

Mattei Affair 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ . .  

Francesco Rosi 
Guerra, La Capria, Rosi 
Pasqualino De Santis 
Piere Piccioni 
Mark Freahette, Gian Maria Volome. Franco Graziosi 
Franco Cristaldi 

• Yoksul bir aileden gelerek, fabrika işçiliğiyle yaşamına başlayan Mattei, 20 yaşındayken bir 
fabrikaya müdür atanır. Ikinci Dünya Savaş ı sonrasında ise, !talya'nın en güçlü kişilerinden biri 
olmayı başarır. İtalya' nın petrol üretilen ülkelerle olan ilişkilerinde, iki yanın da çıkarlarını 
koruyan Mattei, gelişmiş ülkelerin petrol sömürüsünün hep süremeyeceğini, bu sömürüye giden 
yolların gitgide kapanacağını  ve petrol çıkaran ülkelerin haklarını, çıkarlarını arayacakları 
günlerin yaklaştığını ilk sezenlerden biriydi. Dev petrol şirketlerini ve t röstleri korkusuzca 
karşısına alan Mattei, 1962 yılında nedeni aniaşılamayan bir uçak kazasına kurban gidiyordu. 
Niteliği hala çözümlenemeyen bu kaza, Rosi'nin filminin düğümünü oluşturuyor. Yönetmen, 
neredeyse televizyon röportajı tekniğiyle hazırladığı filminde, Mattei'nin gerçek yüzünü ve dünya 
ekonomi ve siyaset sahnesinde oynadığı önemli rolü ortaya koymaya çalışıyor. 

• Mattei, who belongs to a poor family, succeeds in becoming the director of an İnıportam 
factory at the early age of twemy and later on, in post-war ltaly, becomes one of the wealthiesr 
men in the country. In the matter of the relations of !taly with the petrol producing countries, 
he tries to protect the interest of both sides and thus becomes one of the very first persons 
who perceives the exploitation carried out by the western countries in this field cannot 
continue for evcr. He feels that this exploitation is about to come to an end and that the 
exploited countries will soon begin to daim their rights. Thus he dares to face up to the 
giant oil conıpanics and the trusts, and sadly ends up in a mysterious plane crash in 1962 . .  
Rosi starts o H  from this tr.1gic event, and using a sort o f  T V  inquiry technique, tries to find 
out the truth bchind the iınportant role that Mattei played in the international political and 
economıc scene. 

• Francesoo Rosi 



USTALARA SAYGI İTALYA 

TRIBUTES ITALY 

• Muhteşem Cesetler 
Cadavri Eccelenti 

The Context 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular /Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 

F rancesco Rosi 
F. Rosi, T. Guerra, L. Jannuzzi 
Leonarda Sciacia'nın "Il Contesto" romanından 
(Based on a novel "Il Contesto" by Leonarda Sciacia) 
Pasqualino De Sanris 
Piero Piccioni 
Lino Ventura, Alain Cuny, Mareel Bouzzufi 
Alberto Grimaldi 

• Avukat Varga küçük bir kentte öldürülür. Cenaze töreninde dedektif Rogas da vardır. Rogas işin 
peşine düştüğünde deniz kenarında bir kentte başka lıir avukatın daha öldürüldüğü haberi gelir. 
Daha önceden bu işi mafyanın yaptığını düşünen Rogas, artık  bu işin arkasında bir arsa 
spekülasyonunun yattığına inanmaya başlar. Tam bu sırada bir başka avukat daha ölü bulunur. 
Halk panik içindedir. Polis merkezi Rogas'dan katilı hemen bulmasını ister. Bu arada Rogas, 
katil olduğunu tahmin ettiği bir eski suçlunun peşine düşer. Bu sırada bir avukat daha 
öldürülür. 

• The attorney Varga is assasinated in a smail town. At the funeral Rogas palice investigator is 
present. After Rogas has inrerrogated his suspects he is informed that in a sea-side town 
anather attorney judge has been murdered. So leaving behind his previous theory t hat it could 
have been a mafia plot, he is now lead to believe that it could be a plot against land 
speculation. But no sooner said than done anather murdered attorney is found in anather 
town . Panic begins to take old of the public, the murderer must be found. The head of state 
polict informs Rogas that he must rapidly find out the truth. Rogas meanwhile has been 
working on a theory that it could be a farmacist cres who had been injustly imprisoned. 

• Francesco Rosi 
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Düş Çağından 
Güvencesizlik 
Çağına: 
ıstvan Szab6 

Istvan Szabo'nun filmleri ülkesi 
dışında gösterilmeye başlandığında 
onu "Macar Yeni Dalga'sı"nın en 
tipik yönetmeni olarak tanımlamakta 
gecikmedi sinema yazarları. Haksız 
da değillerdi. Gerçi ilk kısa filmi 
"Konser" ( 1961) gerçeküstücü 
özellikleriyle 1950'lerin Polanya 
filmlerini akla getiriyordu. Savaşı, 
senfonik bir yapıda ele alan sonraki 
kısa filmi "Bir Tema Üzerine 
Çeşitlemeler"le de, Polonyalı 
Munk'un belgeselleri arasında 
koşutluklar kurulabilirdi. Ancak 
"Sen" (1963) uçan, yumuşak 
havasıyla Truffaut'lara, Goard'lara 
daha yakındı. Kaldı ki Szabo, ilk 
konulu uzun filmi "Düş Görme 
Çağı"nda, "Jules ve Jim"de Jeanne 
Moreau'nun söylediği şarkıya ve 
"400 Darbe"nin afişine yer 
verecekti . . .  

Szabo, Fransız Yeni Dalga'cıları gibi, 
savaş sonrasının, savaşı çocuk olarak 
yaşamış sinemacısıydı. Neyin düş , 
neyin gerçek olduğunun 
ayırdedilemediği bir anılar yığını 
vardı arkalarında. Önlerindeyse çok 
büyük gelecek düşleri . . .  Anılar, 
çocukluk ve gelecek düşleri 
Szabo'nun sinemasının değişmez 
temaları olacaktı. "Düş Görme 
Çağı" işte bunlara bulanmış bir 
arkadaş topluluğunun, beş 
mühendisin öyküsüydü. Geleceğe 
ilişkin tutkularını gerçekleştirmek 
için heyecanla yola çıkan gençler 
zamanla bezecek, uzlaşacak ve 
dağılacaklardı. Acı verse de "olgun 
olma"nın benimsenmesi, uzlaşmalar, 
kaygılar ve yeniyetmelik döneminin 
ülküsel, gerçek dışı düşlerinin 
kayboluşu . . .  Szabo'nun sinemasının 
bir yarısı çocukluğun ve gençliğin 
coşkusu, öteki yarısı da bu 
hüzünlü temalardı. Ve tüm; 
Szabo'nun deyişiyle "Kuşağının 
otobiyografisiydi". 

"Düşlerin yükselişi ve çöküşü" 
biçimindeki gelişim çizgisi, 
Szabo'nun ikinci uzun filmi 
"Baba"da da (1966) duyulur. 
Filmin ilk bölümünde küçük bir 
çocuk, babasını, büyük bir adam 
olarak gördüğü düşler kuracak, ikinci 
bölümde ise düşler yavaş yavaş 
yerini gerçekiere bırakacaktı .  Filmin 
düş ve gerçek düzlemleri şimdi çok 
daha karmaşık biçimde içiçe 
geçmişti. Geçmişle bugünü, düşlerle 
gerçek kolay kolay 
ayırdedilemiyordu. Aynı kare içinde 
bile birlikte yer alabiliyorlardı. 

Szabo'nun, bu düş, bellek ve zaman 
düzlemlerini içiçe geçirişi "Aşk 
Filmi"nde ( 1970) daha da 
belirginleşti. Birlikte büyüyen, 
birbirine aşık olan ama 1956 
Ayaklanması sonrasında ayrılmak 
zorunda kalan Kata ve Jansci'nin 
yeniden karşılaşmaları üstüne gelişen 
film, gençlik aşkının bir kez daha 
elde edilerneyişini anlatır. Ama 
geçmişi, bugünü ve geleceği biraraya 
getirip yepyeni bir zaman boyutu 
oluşturması bakımından film akla 
Resnais'nin sinemasını getiriyordu. 
Szabo'nun önceki filmlerinde wr da 
olsa kendini gösteren geriye (ve 
ileriye) dönüşler artık ortadan 
kalkmıştı. Bir kare içinde büyük bir 
alıcı hareketiyle başka bir zaman 
dilimine geçilebiliyordu. Dün ve 
bugün, anılar ve yaşanan zaman 
birbirinden ayrılamazdı. 



Resnais'de bugüne yıkıcı etkiler 
yapan "geçmiş", Szabo'da bir 
masumıyet, umut ve sevgi 
dönemidir. Bugün bunların 
yokolmuş olması ise acıdan çok bir 
hüzün verir. Hatta bir ironi bile 
içerir. Hayat böyledir. 

Bir toplumun hayatı bir kuşağın 
hayatından daha uzundur. Szabo, 
kimi eleştirmenlercı; Bergman'ın 
"Persona"sı, Fellini'nin "8Vı''u ve 
Resnais'nin "Geçen Yıl 
Marienbad'da"sı ile bir tutulan 
"İtfaiyeciler Sokağı 25"te ( 1973) 
kendi kuşağının yaşamından ayrılıp 
Macar toplum\ınun yakın tarihteki 
serüvenine alaycı bir havayla el attı. 
Bir apartmanın geçmişi, bugünü, 
geleceği, yaşananları, ölüleri, 
gerçekleri ve düşleri birarada perdeye 
geliyordu. Görüntüler, serbest 
çağrışımlı metaforlar gibiydi ama 
gerçeküstücülüktekinden farklı olarak 
görünen anlamlarını ve işlevlerini de 
yitirmiyorlardı. 

Sonraki filmi "Budapeşte 
Hikayeleri" de (1977) hem kendi 
başına bir serüven hem de savaş 
donemi ve sonrası Macar 
toplumunun ironik bir alegorisiydi. 
Szabo'nun filmlerinin değişmez aracı 
olan sarı tramvay (belki de hayatın 
kendisi) bu kez bir avuç insana çatı 
görevi görüyor ve bu insanlar 
tramvayı yürüterek başkente 
ulaşınaya çalışıyorlardı. 

"İtfaiyeciler Sokağı"nın bir ölçüde 
tekrarlayan "Budapeşte 
Hikayeleri"nden sonra Szabo'nun 
sinemasında belirgin bir değişim, bir 
ikinci dönem başladı. Bir tarihin 
hayatı da bir toplumun hayatından 
büyüktür. 1979 tarihli filmi 
"Güven"de Szabo tarih ile birey 
arasındaki ilişkiye yöneldi ve kendi 
deyimiyle "20. yüzyılın insanoğluna 
�eler yaptığını araştırmaya" başladı. 
Insanın hayatını tarih belidiyordu ve 
20. yüzyıl insana güvensizlik 
duygusundan başka bir şey 
vermemişti. Berlin'de "Gümüş Ayı" 
kazanan "Güven" de savaş sırasında 
wrunlu olarak biraraya gelen iki 
insan ("Aşk Filmi"ndeki gibi adları 
"Kata" ve "Jansci") arasında bir aşk 
doğacak ancak birarada olma 
wrunluluğu ortadan kalkınca 
aşklarını sürdüremeyecek ve 
ayrılacaklardı. "Güven"le birlikte 
Szabo, ilk kez kendi özgün 
senaryosundan değil bir edebiyat 
metninden yola çıktı. Ayrıca daha 
düz ve duru bir anlatıma yöneldi. 
Artık zaman içinde gidip gelmeler, 
geriye dönüşlerle ve öteki anlatım 
teknikleriyle değil film 
kahramanlarının belleklerinde duygu 
ve bilinç dünyalarında meydana 
geliyordu. 

"Yabancı Film Oscarı"nı kazanan 
198 1 Tarihli "Mephito", Szabo'nun 
yeni döneminin en gösterişli filmi 
oldu. Önceki filmlerinde de insanlık 
onurunu korumakta direnen tipleri�; 
uzlaşa uzlaşa kişiliğini yitiren tipler 
vardı. "Mephisto"dan sonra Szabo, 
bu ikincilerin yükseliş ve 
çöküşlerini, "güvence için kendilerini 
satış süreçlerini" izledi. "Mephisto", 
Nazi ideolojisinin ve kendini onlara 
satan bir tiyatro oyuncusunun, 1984 
tarihli "Aibay Redi" ise 
imparatorluklar çağının ve 
yükselrnek için kendini onlara 
adayan bir köylü çocuğunun 
filmiydi. 

Önceki filmleri hüzünle karışık bir 
ironiyle biterken şimdi yapayalnız 
kişilerin kendilerini yokedişleriyle 
noktalanıyordu. Önceki 
kahramanları doğal ve canlı 
insanlarken, son iki filminin baş 
kişisi maskeler ardına sığınıyordu. 
Düşler çağından güvencesizlik çağına 
bir yolculuktu bu. Ve "Güven" 
dışında, önceki filmlerinden hep, 
uçan, yuvarlak yaka kazaklı "Yeni 
Dalga" tipi Andas Balint 
oynamışken, son iki filminin 
başrolünde soğukkanlı ama hırslı ve 
sinsi Klaus Maria Brandauer'in 
gözükınesi bir rastlantı olmasa 
gerekti. 

İbrahim ALTINSAY 

Filmleri 
1961 Koncert 1 Konser 1 The 

Concert 
Variacıok Egy Temara 1 Ber 
Tema Üzerine Çeşitlerneler 1 
Variations on a Theme 

1963 Sen 1 You 
1964 Almodozasok Kora 1 Düş 

Görme Çağı 1 The Age of 
Day-Dreaming 

1966 Apa 1 Baba 1 Father 
1970 Szerelmes Film 1 Aşk Filmi 1 

Love Film 
Tuwlte utca 25 1 İtfaiyeciler 
Sokağı 25 1 25 Firemen's Street 

1977 Budapesti Mesek 1 Budapeşte 
Hikayeleri 1 Budapest Tales 

1979 Bizalom 1 Güven 1 Canfidence 
1981 Mephisto 
1984 Redi Ezredes 1 Albay Redi 1 

Colonel Redi 
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From the Age of 
Day-clteaming to 
the Age of 
Insecurity: 
ıstvan Szab6 

When Istvan Szabo's films first 
began to be shown outside his own 
country, film critics were quick to 
define him as the director most 
typical of the "Hungarian New 
Wave". They were not mistaken. It 
is true that the surrealist quality of 
his first short film "Concert" ( 1961) 
is rather reminiscent of the Polish 
films of the 1950 s, and parallels 
could be drawn between his next 
short film, "Variations on a 
Theme", in which war is treated in a 
symphonic framework, and the 
documentaries of the Polish director 
Munk, but the tender, volatile 
atmosphere of "You" ( 1963) is 
obviously much closer to the films 
of Truffaut and Godard. It only 
remained for Szabo to include the 
song by Jeanne Moreau in "Jules et 
Jim" and the poster for "Quatre 
cent coups" in his first full-length 
feature film "The Age of Day
Dreaming". 

Szabo, !ike the creators of the New 
Wave in France, was a post-war 
cineaste who had experienced the 
war as a child. Behind them lay a 
host of memories in which it was 
impossible to separate the real from 
the imaginary. Before them, 
marvellous dreams of the future. .. 
Memories, together with childhood 
dreams and dreams of the future, 
were to form the constant themes of 
Szabo's films. "The Age of Day
Dreaming" is the story of a group 
of friends, five engineer graduates, all 
affected in this way. These young 
people, who set out full of 
enthusiasm to realise their ambitions 
for the future, finally lose interest, 
become reconciled to things as they 
are, and gradually break up and 
separate. The resignation to the 
necessity, however bitter, of 

"becoming mature", the loss of 
idealistic, unattainable dreams in an 
age of compromises and anxieties 
and adolescence . . .  Szabo's cinema is 
based partly on the enthusiams of 
childhood and youth, partly on suc.i: 
melancholy themes, with the whole 
constituting, in Szabo's own words, 
"the autobiography of a generation". 

The "rise and fall of dreams" was to 
form the subject of Szabo's second 
full-length film "Father" ( 1966 ). In 
the first part of the film a little boy 
dreams of his father as a great man, 
while, in the second part, these 
dreams gradually give way to reality. 
The planes of dream and reality are 
much more inextricably involved. It 
is now almost impossible to separate 
past from present, dream from 
reality. They can even be set in the 
same frame. 

The intersection of the planes of 
dream, memory and time is even 
more conspicuous in . "Love Film" 
(1970). Kata and Jansci grew up 
together and fell in love, but where 
forced to separate after the Rising of 
1956, and the film tells how they 
meet again, but now they are unable 
to regain their youthful love. In the 
way the film combines the past, the 
present and the future to form a 
new dimension in time, one is 
reminded of the films of Resnais. 
The possibility, however difficult, of 
turning back (or forward) which can 
be felt in Szabo's earlier films, is 
now wholly removed. It had been 
possible to pass from one time plane 
to another, by means of a 
movemcnt of the camera within a 
single frame. It was impossible to 
separate past from present, memories 
from actual experience. 



The "past", which in Resnais has a 
destructive effect on the present, is, 
in Szabo, an age of innocence, hope 
and love. The loss of these qualities 
in the present gives rise to 
melancholy rather than bitterness. lt 
even comprıses a certaın ırony. 
That's the way life is. 

The life of a community is longer 
than that of a single generation. In 
the opinion of a number of film 
critics, in "Tuzolte Utca 25" 
( 1973), which has been compared to 
Bergman's "Persona", Fellini's "8Vı" 
and Resnais' "L'Annee Demiere a 
Marienbad", Szabo turns away from 
the life of his own generation to 
dea! in an ironical manner with the 
recem history of the Hungarian 
nation. The film brings together the 
past, presem and future of a block 
of flats, the living and the dead, 
dreams and reality. The images 
resemble metaphors in free 
association but, unlike the images of 
surrealism, they preserve their 
distinct function ad meaning. 

His next film, "Budapest Stories" 
( 1977), is the story of an incidem in 
his own life and at the same time 
an ironical allegory of Hungarian 
socitey during and after the war. 
The yellow tram, a constam feature 
of Szabo's films and perhaps a 
symbol of life itself, serves as a 
shelter for a handful of people, who 
attempt to reach the capital by 
pushing it. 

After "Budapest Stories" which is, 
to a certain extent, a repetition of 
"Tuzolte Utca 25", there is a 
definite change in Szabo's films, 
which now enter a new period. The 
life of the individual assumes greater 
importance than the life of a 
community. In " Bizalom " (1979) 
Szabo treats the relation between 
history and the individual, and, in 
his own words, begins "an 
investigation into what the twemieth 
century has done to man". The life 
of man is determined by history, 
and the twemieth century has given 
man nothing but a sense of 
insecurityl. In " Bizalom ", which was 

awarded the Golden Bear in Berlin, 
a love springs up between two 
people (their names are "Kata" and 
"Jansci" as in "Love Film") forced 
together in the course of the war, 
but when this constraim is lifted 
their loves cannot endure, and they 
finally separate. In " Bizalom ", Szabo, 
for the first time, uses a literary text 
rather than his own scenario. He 
also chooses a more straightforward, 
denser treatment. In this case the 
film is realised, not in backward and 
forward movemem in time or other 
such narrative techniques, but in the 
worlds of feeling and consciousness 
in the memories of the main 
characters. 

"Mephisto" ( 198 1), which was 
awarded an Oscar for the "Best 
Foreign Film", is the most 
spectacular of the films belonging to 
Szabo's new period. In previous 
films we had met characters who 
persisred in struggling to preserve 
the honour of humanity, alongside 
others who sacrificed their imegrity 
thorough compromise after 
compromise. After "Mephisto", 
Szabo traces the rise and fall of the 
latter, and the process by which 
they seli themselves for the sake of 
security. "Mephisto" is the story of 

Nazi ideology and an actor who 
sells himself to it, while "Colonel 
Redi" (1984), tells the story of the 
age of Empires and a peasam boy 
who devoted himself to them in 
order to rise in the world. 

Where as his earlier films ended in a 
blend of melancholy and irony, 
these later films end with the self
destruction of people left utterly 
alone. Previously, his heroes had 
been people of genuine vitality, but 
in each of his last two films the 
hero conceals himself behind a 
mask. This is the journey from the 
age of dreaming to the age of 
insecurity. And it is surrely no more 
coincidence that the leading role in 
all his earlier films apart from 
" Bizalom " was played by An das 
Blim, the vivacious, "New Wave" 
type in his roll-collar sweater, where 
as in his last two films the principal 
part is played by the calm, but 
ambitious and scheming, Klaus 
Maria Brandauer. 

İbrahim ALTINSAY 

8 1  
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TRIBUTES HUNGARY 

. Baba 
Apa 

Father 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Siyah-beyaz (black-white) 35 mm/95' 

Isıvan Szabo 
Isıvan Szabo 
Sandor Sara 
Janos Gondu 
M i klos Gabor, Klari Tolnay, Andras Balinı, Dani Erdelyi, 
Kati Solyom 
Mafilm (Budapeşte), 1966 

• Küçük Tako babasını savaşın son yıllarında yitirir. Faşizme karşı savaşmış bir kahraman diye 
anılan babası hakkında söylenenler, onun yaşamında bir yol gösterici olur. "Baban yaşasaydı, ne 
derdi" sözleri, en çok işittiği sözler arasındadır. Bunlar karşısında tek sığınağı yıllar boyunca 
babasının anısıdır. Düş gücüyle etli canlı bir gerçekliğe dönüştürür bu anıyı. Çevresinin 
baskılarına, yalnızlığına karşı durabilecek gücü, o anı sağlar. Ama, bir yandan da bazen babasına 
ilişkin uydurduğu yalanlar yüzünden suçluluk duygusuyla doludur. Arkadaşları, bu " kahraman" 
çocuğunu bir önder olarak benimserler. Aynı anıyı annesine karşı da savunur. Hiçbir şey, hiçbir 
kimse babasının yerini  alamayacaktır. Babasının anısı ona kız arkadaşlar kazandırmakta, 
toplumda saygın bir yer kazanmasına neden olmaktadır. Üniversiteye girdiği yıllarda yaşadığı 
çelişkiler iyice artar. Toplumda birşeyler değişmekte, heykeller yerle bir edil mektedir. Giderek 
babasına daha az gereksinim duymaya, kendi başına davranmaya başlamıştır. 1956 olayları 
bastırılır. Düzen yeniden kurulur. Bu sıralarda Tako, babasının ölümünün ardında yatan 
gerçeklerle karşılaşır. Yalanlarından utanç duymaya başlamıştır. Yaşama ve gerçeğe sarılabilmek 
için sevgiden medet umar. Kendi ayakları üstünde durma zamanı gelmiştir anık . 

• Little Tako has lost his father at the end of the war. His farher is regarded as a hero in the 
fight against fascism. What people say about him become guidelines for Tako in the course of 
his life. "What would father say, if he were alive" were the words he used to hear very often. 
He clings to his father's memory to be able to cope with the outside world . In Tako's 
imagination, this memory becomes a bone and flesh reality. lt gives him strength to resisı the 
tormenıs of his environmenı and his loneliness. On the other hand, he is filled wiıh a feeling 
of guilt due to the lies he ereares about h is father. H is friends regard him as their leader, 
because he is the son of a "hero". He defends this memory even against his mother. Nothing 
or none will ever replace his father. This memory procures him girl friends and a status in the 
society. His conflicts grow bigger during his university years. Certain rhings have been 
changing in the society, statues have been demolished. The boy has less need of his father, an 
i mpulse to act of his own. The rebellion of  1956 is suppressed. Law and order are restored. In 
the meanıime Tako d iscovers the truth behind his far her's dearh. His shame grows when he 
rhinks of the lies he has made up about his farher. He feels that love may help him to face l i fe 
and reality. The r ime has come to stand on his own feet. 

• ıstvan Szab6 

Kavala Şirketler Grubu 'nun değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is reallzed with 
the contribution 
of Kavala Şlrkeıler Grubu. 



TRIBUfES HUNGARY 

. Aşk Filmi 
Szerelmes Film 

Love Film 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 30' 

Isıvan Szab6 
Isıvan Szab6 
J6sef Lorincz 
j;inoz Gonda 
Judit Hai<isz, Andcas Balint 
Mafilm, 1970 

• "Tren alıyor beni, sana get iriyor' :  . .  Atilla Jozsef'in şiirini anımsar Janesi kendisini Budapeşte'den 
alıp, Paris'e -Kata'ya- götürecek trende Kata'yı on yıldan bu yana görmemiştir. Oysa, bütün 
çocukluğu ve gençliği boyunca Kata yaşamının önemli bir parçasını oluşturmuştur. Yolculuk 
süresince anılar birbirini izler. İlk anılan, savaş yıllarındandır. Altı yaşındadırlar o sırada. 
Janesi'nin babası ölmüştür. Kata'nın ailesinin yanında barınmakta, evdeki öteki çocuklarla 
birlikte okuma yazma öğrenmektedir. Okul yıllarında da birliktedirler. Aralarında çocuksu bir 
aşk vardır. Tart ışmalar, kıskançlık anları, ilk gerçek öpüşmeler bir bir canlanır Janesi'nin 
belleğinde. Kata, 1956'da ülkeden ayrıldığından beri görüşmemişlerdir. 

Jancsi, mektuplardan ve fotoğraflardan anınısadığı kadarıyla uzun süredir beklediği buluşmayı 
canlandırmaya çalışır. 

Tren küçük bir kasaba istasyonunda durur. Kata yerine Janesi'yi genç bir adam beklemektedir. 
Jancsi, Kata'yla buluştuklarında, Janesi eski günlerin gerilerde kaldığını anlar. Ama zaman geçer, 
iyileşir yaralar, ve sonsuz sızlayan izleri kalır. 

• "The train takes me, and carries me to you': .. Janesi remembers the poem of Atilla Jozsef on 
the train which is taking him from Budapest to Paris-to Kata. He has not seen her for ten 
years. She has always been a part of his life, his childhood, his youth. Memories follow each 
other. The first memories are from the war. They were at the age of six at the time. Janesi's 
father had been kil led and Kata's family had taken him in and were looking after him. 

The two children learned the alphaber together with the other children. They spent their 
school years together. They had a childish love affair. Their quarrels, their momems of jealousy, 
their first real kiss.. all these meınories emerge one after the other. They have not met since 
she left the country in 1956. 

Jancsi, tries to visualize the encounter from the letters and photographs. The train stops at the 
station of a smail town. A young man is waiting for him instead of Kata. When they meet 
Janesi realizes that the old days are llown away. 

"But the time passes and heals all wounds. 

Only the scars ache endlessly .. : '  

• Istvan Szab6 
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• Güven 
Bizalom 

Confidence 

Yönetmen /Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni /Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 17 '  

lstvan Szabô 
lstvan Szabô 
Lajos Koltai 

Ildikô Bansagi, Peter Andorai, O. Gombik 
Hungaro-Film, 1979 

• 1944 güzünde tarihsel koşulların baskısı altında, bir erkek ve bir kadın bir apanman dairesinde 
birlikte yaşamaya itilir. Sahte kimliklerine göre onlar karı-koca'dırlar. Oysa, gerçekte birbirlerini 
önceden tanımamışlardır bile. Kata o güne kadar yaşamını güven içinde geçirmiştir. Janos ise, 
faşizme karşı direnişin zor koşullarından geçmiştir. 

İkisi de birbirine karşı güvensiz, kuşkuludur. Gerçi Kata, ilk şaşkınlıktan sonra, genç adama 
güven duyar. Buna karşılık, gizlilik ve kavga yılları Janos'un kişiliğini sertleştirmiştir; onu içine 
kapamış, yalnızlığa itmiştir. Kocasından ve çocuğundan ayrılmış olmasına karşın Kata, Janos'un 
bu kapalı kişiliğini doğal davranışlarıyla açmaya çalışır. Janos'un da insancıl bir ilişkiye 
gereksinmesi vardır. Ama içinden geçtiği zor koşullar bu açılışı bir zayıflık gibi görmesine 
neden olmaktadır. Bu yüzden aralarında doğan derin ve çarpıcı duygusal ilişki, büyük 
zorluklarla baş edecektir. İki insan bu sevgiyi gerçekleştirmek için birçok engeli aşmalıdır. 

En sonunda kurtuluş günleri gelir. Onları dört duvar arasına kapayan tarihsel dekor yıkılır. 
Bundan sonra ne olacağı, sevgilerinin sürüp sürmeyeceği belli değildir. Ama belli olan çok 
önemli bir şey vardır. Aralarında sağlam bir "güven" kurulmuştur. 

• Autumn, 1944. H istarical events, throw together a man and a woman. They are husband and 
wife according to their false identity papers, but in reality they have never met each other 
before. Kata has lived in  cosy, comfortable security, while Janos has lived through the hard 
conditions of resistance against fascism. 

Both of them are suspicious of the other. Once her initial fright wears off, Kata turns to Janos 
with confidence, but the years spent in continual flight and conflict have hardened Janos's 
personality and made him an introverted, lonely man . Kata, who is divorced and separated 
from her child, tries to saften his personality with her sineere and natural behaviour. Janos is 
in need of human contact, but, the conditions he lived in have made him regard such sincerity 
as a weakness. Their deep and passionate relationship has to survive all these difficulties. They 
have to break down many barriers to realize this love. 

Liberation comes and the " historical setting" araund them disintegrates. They have no ready 
answers as to how they should live in the future or whether this love will have any fuıure ar 
all. But, one thing is certain: they have established a strong canfidence and trust. 

• Istvan Szab6 



USTALARA SAYGI MACARISTAN 

TRIBUTES HUNGARY 

• Bir Tema Üzerine Çeşitlerneler 
Variaciok Egy Temara 

Variations on a Theme 

• Yönetmen/Director 

ı96ı 

Isıvan Szab6 

• /lllacaristan'ın ünlü Bela Balasz stüdyosunun en başarılı ürünlerinden biri olan "Bir Tema 
Uzerine Çeşitlemeler" üç küçük bölümden oluşmaktadır. "Nesnellikle" adını taşıyan i lk  
bölümde belge filmlerinden kurulmuş savaş sahneleri yer alır. "Korkunç" adını taşıyan ikinci 
bölüm bir savaş müzesinde, "Yırtıcı Bir Çığlık Gibi" başlıklı üçüncü bölüm ise savaşa yabancı 
insanların oturduğu bir kahvede geçer. Filmde konuşma yoktur . 

• "Variations on a Theme", one of the most outstanding works of the famous Hungarian Bela 
Balasz Studios, is composed of three parts. The first part "With Objectivity" is edited from the 
war scenes taken from newsreels. The second part "Horrifying" shows a war museum and the 
third part "Like A Scream" is set up in a cafe with people who are alien to war. The film has 
no dialogue. 

• Konser 
Koncert 

The Concert 

• Yönetmen/Director 

ı96ı 

Isıvan Szab6 

• "Konser", o zamanlar Macar "Yeni Dalgası"nın en parlak adı olan lstvan Szabo'nun ilk filmi. 
Szabo'nun, Dram ve Sinema Sanatları Yüksek Okulu'nu bitirirken çevirdiği bu kısa flim, hem 
kendi ülkesinde hem de uluslararası alanda büyük başarı kazandı. Film, gerçeküstücülere özgü 
fantastik görüntüler ve gençliğin atılgan havasıyla doludur. "Konser", ı 963 Londra Film Şenliği 
Onur Ödülünü ve ı963 Oberhausen Şenliği Büyük ödülü'nü kazanmıştır . 

• "The Concert" is the first film by Isıvan Szabo, who was at that time the most promising 
name in the Hungarian New Wave. This short film, shot as a graduation work, won success 
both in Hungary and abroad. "Concert " is full of surrealistic fantasia and youth .  This film 
won the "Special Jury Prize" in the London Film Festival of 1963 and the First Prize" İn  the 
Oberhausen Festival of ı 963. 

• ıstvan Szaoo 
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Alain Tanner ve 
Yeni İsviçre 
Sineması 
İsviçre, çok kendine özgü bir toplum 
görünümündedir. Dön ayrı dilin 
konuşulduğu, dön değişik bölgoc_n 
ve her biri ayrı ayrı özellikleri 
bulunan kantonlardan oluşan bir 
"mozaik" görünümündeki bu 
alışılmamış refah toplumunun, 
ı 970'lerden itibaren sinema alanında 
adını duyuran iki sinemacısından 
biri, çocukluk arkadaşı ve meslektaşı 
Claude Goretta ile birlikte "Genç 
İsviçre Sineması"nın kurucusu olan 
Alain Tanner'dir. 

İsviçre'nin Fransız kültürü 
etkisindeki Cenevre kentinde, yazar 
ve ressam bir babayla oyuncu bir 
anneden ı929'da doğan Alain 
Tanner, Calvin kolejinde ekonomi 
eğitimi yaparken içine düşen sinema 
ateşiyle ı 950'lerde Londra'nın yolunu 
tuttu. İngiliz Film Enstitüsü'nde 
çalıştı. İngiliz sol hareketinin önde 
gelen adlarından sanat tarihçisi, 
denemeci, ozan ve senaryo yazarı 
John Berger ile 50'li yıllarda 
Londra'da kurduğu, sonradan 
Tanner'in kimi önemli filmlerini 
oluşturacak bir işbirliğine dönüştü. 
Tanner Londra'da Claude Goretta'yla 
birlikte İngiliz "Özgür Sinema" 
akımının ilk örneklerinden "Nice 
Time 1 Güzel Vakit"i ı957'de 
gerçekleştirdi. Çeşitli kısa filmler 
yaptı. "Yeni Dalga"nın doğup 
yayıldığı dönemde, ı 968 olaylarını 
hazırlayan yıllarda Fransa'daydı. Bu 
dönemde Benolt Brecht'ten oldukça 
etkilendi. İsviçre'ye dönüşünde 
yaptığı ilk uzun filmi "Charles Mort 
ou Vif 1 Ölü ya da Canlı Charles" 
ile ı969 Locarno Film Festivali'nde 
büyük ödülü kazandı. ı924'lerden 
beri yılda ancak iki, üç filmin 
yapıldığı, alışılmış anlamda gelişkin 
bir sinema endüstrisine sahip 
olmayan İsviçre sineması, Alain 
Tanner, Claude Goretta, Jean-Louis 
Roy, Jean-Jacques Lagrange ve Michel 
Soutter'den oluşan "Beşler 
Grubu"yla ı970 başlarında 
uluslararası düzeyde öne çıkıyordu. 

Yeni İsviçre sinemasının doğumunda 
başı çeken Alain Tanner, dev 
stüdyoları, teknisyen yetiştiren 
okulları ve sinema okulları 
bulunmayan ülkesinin çeşitli 
sorunlarını ortaya koyduğu 
filmleriyle, altı milyonluk bu varlıklı 
ülkenin adını çeşitli festivallerde 
duyurdu. Oysa, o döneme kadar 
gelişkin bir sinema endüstrisinin 
varolmayışı nedeniyle, sözgelimi, 
Michel Simon, Maria ve Maximillian 
Schell, Ursula Andress gibi 
oyuncular ya da Bernhard Wicki, 
Jean-Luc Godard gibi yönetmenler 
hep İsviçre dışında ünlenmişlerdi. 
"Genç İsviçre Sineması"nın ortaya 
çıkmasına katkıda bulunan Tanner, 

ülkesinin kültürel kimlik arayış 
sorunlarını, yabancılaşmayı, tüketim 
toplumunu yazıp yönettiği tüm 
filmlerinde orasından burasından 
didikleyen eleştirel bir yaklaşımla ele 
aldı. Karışık kültürel kökenierden 
gelen ama asıl kaynağını 60'lı 
yılların coşkusundan alan bu 
Cenevreli sinema ustası, yapıtiarına 
ulusal bir kimlikten çok, evrensel 
bir boyut katınayı önemsedi. 

"Sinema Günleri" Türk 
sinemaseve_rlerinin tanıma olasılığına 
erecekleri lsviçreli yönetmen Alain 
Tanner'in, çerçeveleme ve kamera 
hareketleri bakımından iyice 
düşünülmüş, özenle gerçekleştiriJmiş, 
plastik açıdan da belirgin görsel 
kaygıların öne çıktığı tüm 
filmlerinde didaktik bir yönde göze 
çarpar. Tanner'in ince ince işlenmiş 
sineması, genelde dünya görüşündeki 
karamsarlığına karşın, düşündürücü 
ve sorgulayıcı, giderek seyirciyi 
çepçevre sarıp kuşatan ve sık sık 
Antonioni'yi çağrıştıran bir niteliğe 
ulaşır. 

Alain Tanner'in filmleri 
ı969 Charles Mort ou Vif 1 Ölü ya 

da Canlı Charles 
ı97ı La Salamandre 1 Semender 
ı972 Le Retour d'Afrique 1 Afrika 

Dönüşü 
ı974 Le Milieu du Monde 1 

Dünyanın Ortası 
ı976 Jonas qui aura 25 ans en !'An 

2000 1 2000 Yılında 25 Yaşında 
Olacak Jonas 

ı 979 Messidor 
1980 Les Annees Lumieres 1 Işık 

Yılları (Sinema Günleri '85"te 
gösterildi) 

1983 Dans la Ville Blanche 1 Beyaz 
Kentte 

1985 No Man's Land 1 Sahipsiz 
Bölge 

Sungu ÇAPAN 



Alain Tanner and 
The New Swiss 
Cine ma 
Switzerland is a rich country, of 
very special contexture of societies, 
comprising four districts, each 
displaying quite a different character 
and in which four different 
languages are spoken. Alain Tanner, 
the co-founder along with his 
childhood friend and colleague Claude 
Goretta of "The Young Swiss Cinema, 
is one of the few film-makers since 
the 1970's to have made a name 
on a world scale. 

Alain Tanner, bom of an actress 
mother and a writer-painter father 
in 1929 in Geneva, the French 
influenced city of Switzerland,set 
out for London in the 1950's !ed by 
his interest in the cinema. While 
studying economics at the Calvin 
College he worked in the British 
Film Institute. His friendship in the 
1950's with John Berger, one of the 
leading n ames in, the British Leftist 
Mavement and an expert in the 
history of art, a novelist, a poet and 
scriptwriter, !ed to a cooperation 
which later resulred in the shooting 
of some Tanner's most important 
films. In 1957 Tanner made "Nice 
Time", one of the first examples of 
the British "Free Cinema" in 
London, with Claude Goretta. He 
alsa made several short films. He 
was in F ran ce during the years of 
the emergence of "La Nouvelle 
Vague" and the years preceding '68. 
He was greatly influenced by Bertolt 
Brecht. He won the first prize in 
the 1969 Locarno Film Festival for 
his first feature length film "Charles 

Mort ou Vif" which he made on 
his return to Switzerland. The Swiss 
Cinema, which since 1924 has had 
an annual output of no more than 
two or three films, gained an 
international standing in the 1970's 
as a result the work of "The Group 
Five" ,comprising Alain Tanner, 
Claude Goretta, Jean-Louis Roy, 
Jean-Jacques Lagrange and Michel 
Soutter. The leading name in the 
emergence of the New Swiss 
Cinema, Alain Tanner has made his 
rich country of six million 
population known in various 
ft:stivals by films emphasizing the 
various problems faced by his 
country because of lack of big 
studios, technical training schools 
and cinema schools. But up until 
then, due to its lack of a developed 
film industry, actors and actresses 
such as Michel Simon, Maria and 
Maximillian Schell, Ursula Andress 
and film directors such as Bernhard 
Wicki, Jean-Luc Godard, ete. have all 
made their name outside 
Switzerland. Tanner, who 
contributed to the emergence of the 
"Young Swiss Cinema", assumes a 
critica! attitude in his films towards 
his country's search for cultural 
identity, alienation and the 
consumer society. 

This Genevan cinema master with 
mixed cultural background, has 
always stressed the international 
dimension rather than national 
character. A didactic aspect is also 
found in all his films, which are all 
carefully thought out in matters of 
framing and camera mavement and 
where plastic and visual 
considerations are stressed from an 
esthetic point of view. Tanner, 
inspired by the ecstasy of the '60's, 
will be introduced to the Turkish 
film audience in this year's 
" Film-days". 
Alain Tanner's finely knitted 
cinema, despite its general 
philosophical pessimism, passesses a 
reflective and inquiring character 
which closely involves the audience 
and which frequently reminds one 
of Antonioni. 

Sungu ÇAPAN 

Films of Alain Tanner 
1969 Charles Mort ou Vif 1 Charles 

Dead or Alive 
197ı La Salamandre 1 The 

Salamander 
ı 972 Le Retour d'Afrique 1 The 

Return from Africa 
ı974 Le Millieu du Monde 1 Centre 

of the World 
ı976 Jonas qui aura 25 ans en !'An 

2000 1 Jonas who will be 25 
years old in the Year 2000 

ı 979 Messidor 
ı980 Les Annres Limueres 1 Light 

Years Away 
ı 983 Dans la V ille Blanche 1 In the 

White City 
ı985 No Man's Land 
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USTALARA SAYGI !SVIÇRE 

TRIBUTES SWITZERLAND 

• Semender 
La Salamandre 

The Salamander 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/123'  

Alain Tanner 
Alain Tanner, JohP. Berger 
Renata Bena 
Patrick Moraz ve "Le Main Horse Airline" 
Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis, Veronique 
Alain, Marblum Jequier, Mareel V idal 
Alain Tanner, Scovine, 1971  

• Rosemonde, çeşitli işlere girip çıkarak yaşayan kentli bir genç kızdır. Askerden kalma tüfeğini 
temizlerken kazara kendini yaralayan amcasıyla bir arada kalmaktadır. Ne var ki, Rosemonde 
amcasını vurmakla suçlanır. Biri gazeteci ve ötekisi ozan olan Pierre ve Paul, bu olaydan 
televizyon için bir senaryo çıkarmaya girişirler. Pierre, Rosemonde'un kişiliği üstüne bir gazeteci 
ankeri yapar ve herşeyi öğrenebilmek uğruna Rosemonde'un yarağına bile girer. Paul ise düşler 
tasarlamayı yeğler ve Rosemonde hakkında sezgilerine göre bir öykü kurar. İki yöntem giderek 
çatışır ve senaryo hiçbir zaman bitirilemez: Rosemonde, sonuçta, canlı ve gerçektir .. 

1970-71 kışı sırasında çevrilen "La Salamandre", 1968 duyarlığının izinde giden bir filmdir. 

• Rosemonde (Bulle Ogier) is a young city gir! making her living in various jobs. She stays with 
her uncle (Marcel V idal), who has accidentally injured himself while deaning his gun left from 
his days as a soldier. But Rosemonde is accused of shooting her uncle. Pierre Qean-Luc Bideau), 
journalisı and Paul (Jacques Denis), a poet, decide to prepare a script for television based on 
this story. Pierre interviews everybody on Rosemonde and even shares her bed in order to be 
able to learn everything. Paul, on the other hand, prefers to rely on his imagination and builds 
a story based on his intuitions about Rosemonde. These two ways of proceeding conflict, and 
the script is never completed. But Rosemonde in the end is alive and real . . .  

"The Salaman der", which was m ade in the winter o f  1 970-71 ,  i s  a film displaying the traits of 
the style of 1968. 

• Alain Tanner 

Hürriyet Gösterı Dergisi 'nin değerli 
katkılarıyla gerr;ekleştirılmıştır. 

This seetion is realized with the contribution 
of Hürriyet Gösterı Dergisi. 



USTALARA SAYGI !SVIÇRE 

TRlBUTES SWITZERLAND 

• Dünyanın Ortası 
Le Milieu du Monde 

Centre of the World 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Diyaloglar 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 1 5' 

Alain Tanner 
Alain Tanner, John Berger 
Alai n Tanner 
Renato Berta 
Patrick Moraz 
Olimpia Carlisi, Philippe Leotard, Juliet Berto, Denise 
Perron, Jacques Denis, Roger Jendly 
Citel Films, Geneve 1 Action Films, Paris, 1972 

• Paul (Phil ippe Uotard) küçük bir kentteki bir fabrikada mühendistir. Aynı zamanda, yerel 
seçime katılan bir partinin de adayıdır. Evli ve ailesine düşkün bir baba olması, gardaki bir 
İtalyan kahvesinde çalışmaya yeni başlayan garson kıza çılgınca turulmasını engelleyemez. Kızın 
adı, Adriana'dır (Olimpia Carlisi). Adriana da gizliden gizliye ilgi duyduğu Paul ile bir gönül 
ilişkisine girişmeyi benimsemiştir ama, Paul'ün yaşamında en önemli kadın olmayı istemektedir. 
Ne var ki, Paul'ün üstlendiği sorumluluklar bulunmaktadır. Sonunda, Adriana Paul'ü b ırakacak 
ve Paul de favori gösterildiği seçimleri kazanacaktır. 

Alain Tanner'in 1974 yapımı "Le Milieu du Monde 1 Dünyanın Ortası" adlı yapıtı, çevrildiği 
yılların yaklaşımlarını yansı:arak, kadın haklarından yana tavır alan, tutkunun gerekliliği üstüne 
bir filmdir. 

• Paul (Philippe Uotard) is an engineer in  a factory in a smail town. At t he same time, he is the 
candidate of a political party in the local elections. 

The fact that he is a married father caring for his family cannot prevent him from falling desperarely 
in lo ve w it h a waitress who has just started working in an !tali an cafe at the train station. This 
gir! is called Adriana (Olimpia Carlisi). Adriana also yields to the idea of a love affair with 
Paul in whom she is secret!y inıerested but she wanıs to be the most important woman in 
Paul's life. Stili, Paul has responsibilities. In the end, Adriana leaves Paul, and Paul wins the 
elections. 

Alain Tanner's "Ccnıre of the World " made in 1974, is a film which reflects the prevailing 
philosophy of those years concerning women rights and the necessity of love. 

• Alain Tanner 
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USTALARA SAYGI !SVIÇRE 

TRIBUfES SWITZERLAND 

• 2000 yılında 25 yaşına basacak olan Jonas 
Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 

Jonas, who will be 25 years old in the Year 2000 

• Yönetmen/Director 
Senaryo ve Diyaloglar/ 
Script and dialogues 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/! 16 '  

Alain Tanner 

Alain Tanner, John Berger 
Renato Berta 
Jean-Marie Senia 
Jean-Luc Bideau, Myriam Mezieres, Rufus, Myriam Boyer, 
Dominique Labourier, Jacques Denis, Miou-Miou, Roger 
Jendly, Raymond Bussieres,  Nicolas Qonas) 
Action filıns, Citel Films, 1976 

• Max-Madeleine, Marco-Marie, Marcei-Marguerite ve Mathieu-Mathilde, evli çiftlerdir . Çiftlerden her 
biri, 1960'lı yılların ideolojik ve politik ütopyalarının savunucusuyken, akıp giden yıllarla 
birlikte değişik yaşantılar sürmeye başlamışlardır. Ama giderek yazgıları onları yeniden 
karşılaştıracaktır. Tümünün çocuğu sayılabilecek bir oğlana (Jonas'a) ad koymak için biraraya 
gelirler.. 

Alain Tanner'in John Berger'le birlikte 1975'te yazdığı ve 1976'da çevrilen "Jonas", 1960'larda 
sisteme baş kaldıran ama sonradan düzenin çarkiarına boyun eğerek sistemin içinde yer alan 
kuşağın filmidir. 

• Max-Madeleine, Marco-Marie, Marcei-Marguerite, and Mathieu-Mathilde are four married 
couples. Every one of these couples has started living different lives with the passing of years, 
though they had all once been the defenders of the ideological and political utopias of the 
1960-70's. But their destiny w ill bring theın together on the occasion of the christening of a 
boy Qonas) who could have been the child of any one of them. 

"Jonas", which Alain Tanner wrote in  1975 in collaborat ion with John Berger and which was 
m ade in 1976, is a film about the 1960 generatian which rebelled against the system but the n 
becaıne a part of it by submitting to it. 

• Alain Tanner 



USTALARA SAYGI !SVIÇRE 

TRIBUTES SWITZERLAND 

• Messidor 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 128' 

Alain Tanner 
Alain Tanner 
Renato Berta 
Arie Dzierlatka 
Clementine Amouroux, Catherine Retore, Franziskus 
Abgottspon, Gerald Batiaz, Rene Besson, Jürgen Brugger 

• Jeanne (Ciementine A mouroux) öğrencidir, Mariae (Catherine Retore) ise bir mağazacia 
tezgahtardır. Otostep yaparken rastlantıyla karşılaşırlar ve aralarında bir dostluk gelişir. "Kötü 
niyetli" tüm araba sahiplerine karşı birlik olurlar. Ceplerinde beş kuruşları olmaksızın bütün 
İsviçre'yi amaçsız gezmeye karar verirler. Günün birinde kendilerini korumak için bir askerden 
tabanca çalarlar. Sonra kötülük ve belalara bulaşmak üstüne düzenlenmiş bir televizyon 
oyununa katılırlar. Aç ve yorgun argın kaldıkları bir gün kendilerini ele vereceklerini sandıkları, 
oysa onlarla hiçbir ilişkisi bulunmayan bir adamı öldürüverirler . . .  

1978 yapımı "Messidor", bir dönemin sonunu vurgulayan, düzenin yeniden herşeye üstünlük 
sağlayışını ve duyguların yitirdişini anlatan bir yapıttır. Yönetmenin deyişiyle, Messidor, 
"İsviçre üstüne" bir filmdi� . 

• Jean ne (Ciemenıine A mouroux) is a student, and Mar i e (Catherine Retore) is a shop assistant. 
They meet by chance white hitchhiking and a friendship develops between them. They take 
sides against all car owners with "bad inıentions". They decide to travel through Switzerland 
without a penny in their pockets. One day they steal a gun from a soldier in order to protect 
themselves. Then they join in a television play about gening involved in trouble and evi! and 
one day, when they feel exhausted and hungry they kil! a man whom they think is going to 
spy on them, but who in fact was completely uninterested in them. Messider "( 1978) is a film 
depİcıing the end of an era, wiıh the system once again" establishing control over everything 
and the lass of personal feeling. 

•Alain Tanner 
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USTALARA SAYGI !SVIÇRE 

lRIBUTES SWITZERLAND 

• Beyaz Kentte 
Dans la Ville Blanche 

In the White C ity 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Alain Tanner 
Alain Tanner 
Acacio de Almeida 
Jean-Luc Barbier 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/108'  

Bruno Ganz, Teresa Madruga, Julia Vonderlinn, Jose 
Carvalho, Francisco Baiao, Jose Vallenstein, Victor Cosra, 
Lidia Franco, Pedro Efe 
Metro Filme, 1983 

• Paul (Bruno Ganz) bir şilepre makinisrrir. Gemi Lizbon'da demirlediğinde karaya çıkar ve 
kendisini bir otel odasına kapatır. Şilep onsuz demir alır ve yola çıkar. Paul 8 ının'lik 
kamerasıyla Lizbon'u tanımaya çalışır; akşamları kentin tüm barlarını, bilardo salonlarını 

• 

dolaşır, filme çeker. Bu arada, kaldığı otelin güzel barıneni Rosa'ya (Teresa Madruga) aşık olur. 
Sonra bir gece sokakta tüm parasını çaldırır, ardından hırsızı bulur ama parasını kurtarmak 
isterken bıçaklanıverir. Hasraneden çıktığında ise güzel Rosa çokran kayıplara karışmıştır. Paul 
de bir başına kuzeye doğru yollara düşer . . .  

1983 're Portekiz'de çekilen "Beyaz Kentte", kendine dönüş "benliğini arayış" üstüne bir 
görüntüler senfonisidir ve belki de Alain Tanner'in en kişisel yapıtıdır. 

Paul (Bruno Ganz) is an engineer on a cargo boar. When the ship anchors in Lisbon, he goes 
ashore to rhe ciry and shurs himself up in a hotel room. The cargo boar leaves wirhour him. 
Paul sers out to discover the ciry wirh h is 8 mm camera. In the evenings, he visirs al l  the bars 
and cafes and shoors them. In the meanwhile, he falls in love with Rosa (Teresa Madruga) the 
beautiful barmaid in  his hotel. Then one night, on the street, all his ınoney is stolen. He 
carehes the thief but gets wounded while trying to recover his money. Beautiful Rosa is already 
out of reach when he gets out of the hospital. Paul now sets out on the road north all alone. 

"In the White City", ınade in Portugal in 1 983, is a symphony of images in a search for self 
identity and probably the most personal of Alain Tanner's films. 

• Alain Tanner 



USTALARA SAYGI İSViÇRE- FRANSA 

TRIBUfES SWITZERLAND-FRANCE 

• Sahipsiz Bölge 
No Man's Land 

• Alain Tanner 

• 

• 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 100' 

Alain Tanner 
Alain Tanner 
Bernard Zitzermann 
Terry Riley 
Hugues Quester, Myriam Mezieres, Jean-Philippe 
Escoffey, Betty Berr, Marie-Luce Felber, Andre Steiger 

Paul (Hugues Quester) Fransa-İsviçre sınırındaki ufak bir garajda çalışan ve Kanada'ya göçme 
düşleri kuran biridir. Sevgilisi Madeleine (Myriam Mezieres) ise, şarkıcı olmak amacıyla Paris'e 
gitmek ister. Mali (Betty Berr), her gün sınırı geçip çalışmak için İsviçre'ye yollanır. Jean Qean
Philippe Escoffey), çiftçiliği, inekleri sevmeyen ve bir karış toprağı bile bulunmayan bir köylü 
çocuğudur. Paul, Jean'ı da kendi eylemlerine katılmaya isteklendirir. Bu kişilerin birbirleriyle 
ilişkileri ve aşkları, gürültülü pat ırtılı sonuca değin senaryonun dokusunu oluşturur. 
Film, Fransa'yla İsviçre arasındaki sınırda, 1985'te geçer. Sınır "geçmek" içindir ve insanlar, 
yabancı olsun olmasın, sınırı geçince statülerini değiştirirler. Paranın ise, kirli olsun olmasın, 
rengi hiç değişmez. "No Man's Land", "arada" bir filmdir. İki kişi arasındadır. Paul'le Jean 
arasındadır, dolayısıyla dostluk üstüne bir filmdir. 
Paul'le Madeleine, Jean'la Mali, Jean'la Lucie arasındadır, dolayısıyla aynı zamada aşk üstüne bir 
filmdir. Paul'le kaçış çizgisi, Jean'la kendi bölgesi M adeleine'le müzik ve şarkıcı olma tutkusu, 
Mali'yle sürgünlüğü arasındadır. Çalışma ve işten kaçma, umut ve bezginlik, yaşam ve olum, 
kalmak ve gitmek, yeryüzü ve gökyüzü, gündüz ve gece arasında bir filmdir. Fransa-İsviçre 
sınırında "kimseye ait elmayan bir bölgede, iki gümrük memuru arasındadır. Bu, sinemayla 
sinemadan kaçış arasında bir filmdir. 

Paul (Hugues Quester) is a man working at a garage on the border of France and Switzerland . 
He dreams of going to Canada, while his !over Madeleine (Myriam Mezieres) wants to go to 
Paris to be a singer. Mali (Betty Berr) crosses the border every day and goes to Switzerland to 
work. Jean (Philippe Escoffey) is a country boy who has no interest in farming and cows. Paul 
encourages Jean to join him in his activities. The relat ionships and loves of these people form 
the texture of the script until the end. 
"No Man's Land" takes place on the border of France and Switzerland, in  1985. The border is 
for crossing and people change their status there whether foreign on not. The color of money 
never changes, whether clean or dirty. "No Man's Land" is a film "in between", it is in 
between two people. lt is between Paul and Jean; therefore, a film on friendship. lt is between 
Paul and Madeleine, Jean and Mali, and Jean and Lucie; therefore it is also a film on love. lı is 
between Paul and his line of escape, Jean and his own district, Madeleine and music and her 
enthusiasm to be a singer, and Mali and his being away. lt is a film between work and escape 
from work, hope and frustrat ion, life and death, staying and leaving, earth and sky, and day 
and night. lt is a film between two customs men, at "a place which belongs to nobody" on 
the border of France and Switzerland. lt is a film between cinema and escape from cinema. 
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Wim Wenders: 
Bir öykü aniatma 
isteği . . .  
Bir çocuk gelip de "bana bir öykü 
anlat" dediğinde, genellikle "günün 
birinde, bir adam . . � '  diye b�larsınız 
söze. Aniatı sinemasının çoğu klasik 
örnekleri de böyle b�larlar: 
"Günün birinde, bir adam . . �' Hatta 
çocuğun sizden öykü istemesine 
benzer bir sahneyle açılan filmler 
bile vardır. Jenerikler geçerken cildi 
yaldızlı bir kitap açılır, görünmez 
bir el sayfaları çevirir, ses kuşağında 
bir ses "anlatma"ya b�lar ya da her 
ikisi birden . . .  Bu bir filme 
b�lamanın en rahat, en keyif veren 
yoludur. Siz koltuğunuza daha da 
gömülürken, öykü kayareasma 
gelişir. 

Oysa, gerçek yaşamın iyi anlatılmış 
bir öykününkini a?dıran sık dokulu 
bir yapısı yoktur. Iyi anlatılmış 
öykülerde gereksiz ya da daha 
doğrusu öyküyü anlatanın gereksiz 
saydığı ufak tefek ayrıntılar 
ayıklanmıştır. Sessizlikler, boşluklar, 
zaman sarkmaları, yenilemeler; 
kısacası y�amın kendi öykülerini 
kurmakta yararlandığı temel yapı 
malzemesi . . .  

Wim Wenders, klasik aniatı 
sinemasıyla yetişmiş ve bu sinemanın 
öykülerine hayranlık duyan ama 
bunun yanı sıra kendi yaptıkları 
filmiere hem bu 'temel yapı 
malzemesi'ni katmayı, hem de 
sinemadaki ustalarının anlattıklarına 
benzer öyküleri dile getirmeyi 
özleyen bir sinemacılar 
kuşağındandır. 

Wanders sinemasının büyüsü, bu 
ravrın bağdaştırıcı niteliğinde gizlidir. 
Her zaman 'anları - anları olmayan' 
sınırında dolaşan Wenders'in (gerçi, 
bazen Hamler'de olduğu gibi, klasik 
aniatı sinemasını denemiş ve düş 
kırıklığına uğramıştır) en başarı lı 
filmleri, bu temel ikilikren en iyi 

biçimde yararlanmayı bilen 
yapıtlardır. Kısa merrajlı ilk 
filmlerinden biri olan Silver City'de 
(Gümüş Kent) bir sokağın sabah 
erken saatlerindeki durağın 
görüntüsünü verir Wenders . . .  
Tramvay rayları ve tramvayın 
gelişiyle birlikte bir öykü 
başlayacakmış duygusunun uyanışı; 
rramvay geçip gider, hiçbir şey 
olmaz. 

Bunlar, diyelim Andy Warhol'a 
öykünen bir sinema okulu 
mezununun çabaları olmaktan ileriye 
gitmeyebilirdi. Ama hayır, Wenders 
ustalarının anlattığı öyküleri yeniden 
aniatma isteğinde çok içtendi; John 
Ford'un, Nicholas Ray'in, Raoul 
Walsh'ın öykülerini (Bir de Japon 
yönetmen Ozu'nunkileri. Wenders, 
Ozu'nun sinemada bir öyküyü 
anlatırken 'fazlalık, yenileme' ögesini 
en iyi kullanan olduğu 
görüşündedir). Onların temalarını 
kendine yakın buluyordu; amaçsız 
gezintiler, önüne geçilmez bir 
yolculuk özlemi, erkek dostluğu, 
kadın'ın soyut ama kendini her 
zaman belli eden varlığı. Wenders'in 
geniş gösterim olanakları bulan ilk 
filmi Kalecinın Penaltı Korkusu, 
kendisi de roman ve öykülerinde 
nesnelerin, görünümlerin ve kişilerin 
üstünde uzun uzadıya duran, dolaşan 
Peter Handke'nin romanından 
uyarlamaydı. Bunun ardından gelen 
Wenders filmlerinden A lice 
Kentlerde, ABD'de dolaşan bir adamı 
konu edinir. Adam, öykü aniatma 
yeteneğini yitirdiği, hatta bir kutu 
polaroid foroğrafa 'sattığı' duygusu 
içindedir. Küçük bir kız yardımına 
koşar, üstelik de yine bir fotoğraf, 
görüntüsü aracılığıyla . . .  Yanlış 
Hareket'de (Yeniden Handke'yle bir 
ortak çalışma), amaçsız gezinıııe 
eylemi alegorik bir anlam kazanır. 
Wenders' in bu filmindeki bir grup 
Alman, bir Yurtsuzlar Çetesi gibi 
dolaşırken, 'A lmanya 'daki yalnızlığın '  
anlamını bulmaya çalışır. 

Wenders sinemasının belki de en 
'tamam' örneği olan Zamanın 
Akışında yönetmenin temel 
kaygısını, yani bir öyküyü 'gereksiz 
ufak tefeği de katarak' aniatma ve bu 
arada ustaları selamlama isteğini 
uzlaştırır. Belki de '70'li yılların en 
tipik 'yol filmi' olan yapıtı, iki 
kahramanına dünyanın zamanını 

tanır. Birlikte çıktıkları amaçsız 
gezide, diyelim kendini sadece olay 
örgüsü ve gerilimiyle tanımlayan bir 
John Ford Western'inin tersine, iki 
arkadaş gündelik, acelesiz 
varoluşlarının en ufak ayrıntısını bile 
değerlendirebilecek film zamanı'na 
sahiptir. 

Wenders'in en ' ideolojik' filmi olan 
-yönetmenin temel kaygıianna 
doğrudan sözcülük etmesi 
anlamında- Olayların Cidişz ise, 
yarı yolda filmi tükenen, böylece 
öykü aniatma malzemesi elinden 
alınan bir yönetmeni konu edinir. 
Aniatılmak istenen öykü yarıda 
kesilince, ıssız bir otelde kalan film 
ekibinin öyküsü başlar. Sarhoş bir 
esin anında filmin kişilerinden biri 
şunları söyler: "Öyküler yalnız 
aykülerde varolur; yaşam, zamanın 
akışı içinde, bir öyküye dönüşme 
gereksinmesini duymadan akar gider': 
Daha sonra filmdeki yapımcı, 
"ayküsüz film olamayacağını, bunun 
duvarszz bir eve benzeyeceğini" öne 
sürecektir. Bu filmde, ikilem ölümle 
sona erer. Film, 'öykü anlatmak mı, 
yoksa öyküyü nasıl anlatmak mı' 
biçimindeki temel sorununu, 
tragedya boyutlarına ulaştıran bir 
yönetmenin en olgun yapıtıdır. 

Wenders' in şu ana kadarki en 
popüler filmi olan Parıs, Texas, 
paradoksal bir biçimde Wenders'te 
sıkça rastlanan, hiç de koyu olmayan 
bir karamsarlıkla aydınlanır. Bu 
filmde çekirdek aile çözülür ama bu 
çözülmeden yeni bir şeyler 
çıkabileceği umudu, filmi karamsar 
olmaktan çıkarır. Herşey bitt iğinde 
geride yine de aileyi mutlu 
günlerinde gösteren 8 ının'lik amatör 
filmler kalır. Bunlar en temel, en 
kabataslak Wenders'ci anlamıyla 
birer 'öykü' değil de nedirler? 
Onların özgürleştirici niteliği, 
seyirciyi de öyküyü anlatanı da 
yepyeni yollara çıkarabilir. 

Fatih ÖZGÜYEN 



Wim Wenders: 
The Urge to Teli A 
Story 
A child comes up to you and 
demands to be told a story. So you 
begin; "One day, a man . .  : '  This i s  
the way most films of the golden 
age of the narrative cinema start. 
There are even films which include 
the scene of child's coming up to 
you and making the demand; while 
the credits roll, a book with a gilt 
cover opens and an invisible hand 
turns the pages or an off-voice 
narrative takes over or both. This is 
a nice, cosy way to begin a movie. 
While you sink deeper into your 
seat, the story unfolds smoothly. 

The thing is that life as lived by 
human beings doesn't have the 
closely-knit structure of a well-told 
story. In such a story the 
unnecessary bits, or rather the bits 
the story-teller doesn't feel are 
necessary, are left out. The silences, 
the time lags, the repetitions, the 
coincidences in short, the essential 
building material life uses in 
establishing its own stories . . .  

Wim Wenders belongs to a line of 
story-tellers, though brought up by 
the classical narrative cinema and 
admiring its stories, feel that their 
own cinema should include the 
essemial building material of life 
and stili be ablo to teli the 'stories' 
their cinematic forefat hers used to 
teli. 

The spell of the Wenders cinema 
lies in the unifying nature of such 
an enterprise. Always wavering on 
the brink of 'narrative - narrative' 
(though sometimes trying his hand 
at purely narrative material ! ike 
Hammeı and sornewhat buming his 
fingers) his best films are those 
which make the most of this basic 
duality. One of his first shots Silver 
Cİıy İs said to include, among other 
things, static shots of an early 
morning street, the rails of a 
streetcar, and with the arrival of 
the streetcar the faint hope of a 
story beginning. Nothing happens. 

He could have remained anothed 
mid-60's film school graduate with 
Warholian pretensions. But no, he 

really wanted to reteli the stories of 
his 'masters' ;  John Ford's, Nicholas 
Ray's, Raoul Walsh's. (And Yasujiro 
Ozu's, who Wenders believes made 
the most of the elements of 
redundancy in teliing a story.) He 
felt close to their themes; 
wandering around, acute 
journeying, male friendship, the 
abstract but all too real presence of 
the female element. Wenders' first 
widely shown film was based on 
Peter Handke's Die A ngst des 
Tormanns beim Elfmeter 1 The 
Goal Keeper's Fear of Penalty' who 
himself in his prose lingers on 
objects, sights, individuals most 
thoughtful. One of the following 
Wenders films 'A lice in den Stadten 
1 A lice in the Cities ' deals with a 
man journeying in the U.S.A. who 
feels he has lost the knack of 
teliing a story and even traded it 
for a of polaroids. A !ittle gir! 
helps and ironically enough 
through another photographic 
image. In Falsche Bewegung 1 Wrong 
Mavement (another collaboration 
with Peter Handke) the act of 
roaming around takes on an 
allegorical meaning. Wender's 
groups of Germans wander around 
as a Band of the Rootless, trying to 
get deeper İnto the meaning of 
'German lonel iness'. 

Im Laufe der Zeit 1 Kin gs of the 
Road, arguably the most finished 
result of the Wendersian enterprise 
interweaves his basic concern of 
teliing a story with 'the 
unnecessary bits included' an 
saluting the master. The 
quintessential road movie of the 
70's, the film has all the time for 
İts two protagonists. They roam 
around together but unlike the 
protagonists of a John Ford western 
which defines İtself by its action, 
have the time to caress the details 
of a leisurely everyday existence. 

The most ' ideological' Wenders 
film -in the sense it directly speaks 
up for the director's main 
concerns- Der Stand der Dinge 1 
State of Things İs a film about a 
film director who runs on of film 
and is thus robbed of his basic 
means of teliing a story. When the 
story he wants to teli is cut short, 

the story of the film crew staying 
at a desolate hotel takes over. In a 
moment of drunken inspiration a 
character in the film declares that 
'stories only exist in stories; life, in 
the run of time, moves along 
without ever feeling the need for 
turning itself into a story� Later on, 
a producer claims that 'there can be 
no film without a story, that would 
be /ike a house without walls� In 
this particular film, the conflict 
ends in death. It is the most mature 
and intimate work of a director 
whose main theme ('to teli a story 
or how to teli a story') takes on 
the dimension of a tragedy. 

Paris, Texas, his most popular film 
to date, is paradoxically lit up with 
a l ighter shade of pessimism which 
is not rare in Wenders. In it, the 
nuclear family disintegrates but the 
hope that something new may 
come out of it, redeems whatever 
pessimism there is in the film. 
When all is gone, the jumpy, jerky 
8 mm. home movies remain. And 
what are they if not 'stories' in the 
most basic, rudimentary 
Wendersian sense which, in their 
liberating nature, can lead to almost 
anything? 

Fatih ÖZGÜYEN 
Films: 
1970 Summer in the City (diploma 

film) 
1972 Die Angst des Tormanns beim 

Eflmeter 1 The Goalkeeper's 
Fear of the Penalty 

1973 Der scharlachrote Buchstabe 1 
The Scarlet Letter 

1974 Alie in den Stadten 1 Alice in 
the Cities; Aus der Familie 
der Panzerechsen (short 
feature) 

1 975 Falsche Bewegung 1 Wrong 
Movement 

1976 Im Laufder Zeit 1 Kings of 
the Road 

1977 Der amerikanische Freund 1 
The American 
Friend/Ripley's Game 

1979 Lightning over Water 
1982 Hammett; Der Stand der 

Dinge 1 The State of Things; 
Reverse Angle: New York, 
March '82;  Room 666. 

1984 Paris, Texas 
1985 Tokyo-Ga 
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• Kalecinin Penaltı Korkusu 
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter 
The Goalkeeper's Fear of the Penalty 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/1 0 1 '  

Wim Wenders 
Wim Wenders, Peter Handke'nin aynı adlı romamından 
1 based on the novel of the same name by Peter Handke 
Robby Müller 
Jürgen Knieper 
Arthur Brauss, Erika Pluhar, Kai F ischer, Edda Köchl, 
Li bgart Schwarz, Mar i e Bardischews, Ben Fortel!, 
Rüdiger Vogler 
PIFDA (Produktion 1 im Filmverlag der Autoren), 
Österreichische Telefilm (Wien), WDR (Köln), 1972 

• Kaleci Joseph Bloch, Viyana yakınlarında oynanan bir futbol maçı sırasında hakemle kavga eder 
ve oyundan atılır. Bloch giyinir ve kente, V iyana'ya gider. Bir otele yerleşir, amaçsız dolaşmaya 
başlar. Bir sinemanın gişesindeki kızdan hoşlanır, gece yararlar, ertesi gün kahva!tıdan sonra kızı 
boğar. Yine herhangi bir amacı olmaksızın, otelden eşyalarını alır ve sınırın yakınlarındaki bir 
tanıdığına, orada bir yer işleten Hertha Gabler'e doğru yola koyulur. Gezintileri sırasında 
nicedir aranmakta olan, sağır dilsiz bir öğrencinin cesedini görür. Hertha'nın yerindeki bir 
kavgadan sonra sınır köyüne geri döner. Filmin sonunda Joseph yine futbol sahasındadır. Bir 
taraftarın yanına oturur ve oyuncular yerine bir kez de kaleciyi izlemesini önerir. Hakem, 
penaltı düdüğünü çalar. Kaleci topu tutar. Bloch gülümser ve uzaklaşır. Film kısa bölümlerden 
kuruludur. Oyküde tek tek durumlar ya da sahneler vardır ve bunlar birbirine bazen mantıksal 
olmayan bir biçimde bağlanır. Ayrıntılar önemlidir, kamera uzun uzun onlar üstünde durur. 
Bir adam otel odasından aşağıya, sokağa bakar ya da sinemaya girer ve derin bir soluk alır ya 
da telefon kulübesine girerek bir numara çevirir. Bütün bu 'durumlar'ın içindeki kişi tek ve 
aynı adamdır. Joseph Bloch çevresindeki nesnelerin ayrımında olmaktan bunalır. Algılar onu 
kuşatır ve tutsak alırlar, öldürmesi de bir anlamda buna bir tepkidir. Yazar Peter Handke'nin 
deyişiyle, " Gördüğü herşey rahatsız ediyordu onu; elden geldiğince az şey algılama1a 
çalışıyordu." Yönetmen Wim Wenders'in deyişiyle de, "Gerçekte öyküden ne çıktığı ne tür bir 
gerilime ulaştığı önemli değildir, tek önem taşıyan olup bitenlerin nasıl gerçekleştiğidir." 

• Joseph Bloch a goalkecper, picks up a fight with the referee during a football-match near 
Vienna and leaves the field. He goes to the city, moves to a hotel and starts roaming around. 
He takes a liking to a movie cashier and sleeps with her. Next day, after breakfast he strangles 
her. Stil! without any definite purpose, he takes his belongings from the hotel and leaves for a 
border town where an old acquaintance of his, a certain Herıha Gabler, runs a pub. He 
resumes his aimless wanderings there. After a fight at Herıha's pub, he leaves the border town 
and returns to the city. In the fina! scene we see him again at the football field. He sits next ıo 
a fan and suggests that he watch the goalkeeper instead of the players for a change. The referee 
decides for penalty. The goalkeeper carehes the bal ! .  Bloch smiles and leaves the place. 
The film is based on episodes. There are individual situations or scenes rather than a plot and 
these are l inked in a not necessarily logical fashion. Details are imporıant and the camera 
l ingers on them thoughtfully and tries to penetrate their meaning. A man, looks down into the 
street from a hotel room window, goes into a movie house and takes a deep breath. He enters a 
telephone-booth and dials a number. Joseph Bloch is strangely and most inıensely aware of his 
surroundings or rather of the physical phenomena that surraund him. The density of his 
perceptions besiege and enslave him. Murder may be a reaction ıo the condition he finds 
himself in or movie-going. Following Peter Handke: "Everyıhing he saw irritated him; he tried 
to limit his perceptions as much as possible." Or following Wim Wenders himself: "In fact, it 
is not imporıant what is told in story terms or what kind of suspense is achieved; the only 
thing that matters is the way things happen." 

• Wim Wenders 

Türk-Alman Kültür Enstitiisz.inz.in 
işbirllğiyle gerçekleşii rılrn iştir. 

This seetion is re al ize d wiıh 
the cooperaıion 
of Goeıhe Institute 
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• Alis Kentlerde 
Alice in den Stadten 

Alice ın the Cities 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmcni/Photography 
Müzik/Music 

Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

W inı Wcnders 
Wiın Wendcrs, Vcirh von Fürstenberg 
Robby Mül ler 
Can, Chuck Berry, Canned Heat, Deep Purple, Count 
Five, Stories, Gustav Malıler 
Rüdiger Vogleı-, Yel la  Rottlander, Lisa Kreuzer, Edda 
Köchl, D id i Petrikat, Hans Hirschınüller, Sibylle Baier 
P I FDA 1 (Producı ion 1 inı Filmverlag d Autoren), WDR 
( Kö ln), 1 974 

Siv.ıh-bevaz (black and wlıiıe) 1 6  nını / I  ! O' 

• h l nı i n  kahramanı .  A B D 'd,· bir Al ın.ın gezgin id ir. Münihl i  gazeteci Phi l ip \XIinrer, Virginia'da 
bi r pla jda ku ıııa oı ur ıııu). polaroid fotograflar çckmekredir. K i ra l ı k  arabasıyla otoyollar aşmakra, 
kötü morellerde gecelenıekwl ir. A nıer ikan doğas ı n ı n görününıleri üstüne kitap yazmak için bir 
v·J\· ı nevivle an l .ı)nı ış t ır  .ıııı.ı sonu\ başarı sı zd ı r. Dön haftal ık geziden sonra elinde bir kuru 
pobro id ioto�raftan b.ı�k.ı b i r ),.,. yok t u r. Y.ıy ı nev i nin Amerikalı temsilcisi ona anık avans 
vw ıııeyi rcddeder. K :ı l .ııı ü,·v-üz nı.ıı·k"·la A lnıanya'ya dön meye karar verir. Doğrudan bir upk 
bu l amay ı nca. A ııısterd.ıııı üst ü nden bir bilet ayarlar. Havaalanında yurttaşları Lisa ve onun 
kü1·ük k ızı A l ic,· ile t.ınışır. L is.ı. A J ic,- ' i  Phi l ip 'c emanet eder ve A ınsterdam'da kendisini 
hekknıe leri n i  ister. L i s.ı\·ı  bekledi k leri iki hüıı i1· i ııde Alice ve Philip birbirlerini yakı ndan 
t .ı n ı rbr. Li s.ı b i r  t ü rl ü  hel ıııL?. !\unun üstü n,· A l icc- ' i n  e l i ndek i bir fotoğraftan kızın 
\\'uppLTtal 'ck otuıoın bü vi.i k.ın n,·s i n i  bul ııı .ık .ını .K ıy l.ı Alnı anya'ya dönerler. Yeni bir yo lculu k  
ba)l.ır. A ııı.ı. b u  k o  .ıııı .ı,.s ı� ,.,. soıı>uz iotoğr:ıll.ır 1·e k ıııck için değil, b i r  fotoğraf göri.inrüsünci 
i''' '\·ek l iğe diinÜ)t Ü mıek i 1· i n  \ ık ı l ıııı) b ir  yolcu luktur  bu . 

• The ii i nı opens w i ı lı .ı Cemı.ı n  t r.ıvel k r  in ı he USA . Phil ip \XIinter, a journalisı sin ing on a  
beach in V irhin i.ı ı .ık,·s J'ol.ını id slıots oi ı lı,· sea . He resuınes his waııderings through the 
coııteıııporary A ıı ın ıc.ın l.ıııds,·.ıl''' oi h i);hw.ıys. shabbv roadside ınotels ete. His dea! with .ı 
Gerınan pub l i sh i ııg housc· to IITitL' .ı hook ı ı ıı A ıııerıc:ın landscapc is a failuno After a fou r

week journ,·y t l ı rou�;lı the USA lw h.ıs ı ı oı lı i ng buı .ı box of polaroids in his  haııds. The New 
York represenı .ıt i w oi t lw l'uh l ish i ııg lıouSL' refuses .ıny nıorc advances. \XIirh the 300 marks he 
lı.ıs kfı . P h i l i p decides to ı·,·ı u rn to c ; ,.,-ııı.ıny. Not be inb able to book a direct flight ,  he books 
.ınot hcr one w i ı h  .ın 1\ ıı ı  .... ıcrd.ım Ltl l l llt'ct ioıı .  At t h e  .ı irport . he nı:ıkes the acquaintance of h is 
coııı paı rioı Li s.ı .ınd her l i ı ı lc- d.ıuhlıı,.,- A l i ce. L is.ı ,·n ı nısrs A l ice to Phi l ip and te l ls t henı to 
w.ı i ı  ior hn ın A ıı ısı,·rd.ıııı.  A l i c,· .ınd Ph i l i p  );L't to know each other during t heir  wait ı n  
.A ınstcrcl.ını. L is.ı f.ı i ls t o  u ı ıııc. P h i l i p  .ıııd A l icc le:ıve for Gernıanv t o  try t o  iiııd her 
grandnıoı h,.,- ı n  \XIuppnı.ıl .  Th,· oııh· cluc to her whercabouts is .ı photo oi her house Al ice 
h .ı ... w i ı lı her. A lll'\\' l ı nırney ... ı .ın ... . Thi�  t i me i t  not .ı journe�· of endless and :.1inılcss p ict urt' 

ı .ık ing but n ı .ı k i n )!,  .1 photographic ı m .ıgc t_.nııw t n.c. 

• Wim Wenders 
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• Zamanın Akışında 
Im Lauf der Zeit 

Kings of the Road 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Wim Wenders 
Wim Wenders 
Robby Müller 
lmproved Sound Limited, Axel Linstadt 
Rüdiger Vogler, Hanns Sizchler, Lisa Kreuzer, Rudolf 
Schündler, Marguard Bo h m, Dieter T raier, Franziska 
Stömmer, Patrick Kreuzer 
Wim Wenders Produktion (München), 1976 

Siyah-beyaz (black and white) 16  ınm/176' 

• Öykü, Almanya'nın kuzeyinde, Elbe ırmağı kıyısında Lüchow-Dannenberg'te başlar. İki yıldır 
karavanıyla taşrayı dolaşıp haLi ayakta kalabilmiş sinemaların gösteriın makinelerini onaran 
Rruno Winter, sabah kalkar ve traş olurken, bir Volkswagen'in hızla gelip ırınağa daldığını ve 
batt ığını görür. Arabanın sürücüsü, Bruno'yla aynı yaşlardaki Robert Lander'dir. Kısa süre önce 
karısından ayrılmıştır. Kendisi hakkında birbirini tutmayan bilgiler vermektedir. Robert, 
Bruno'yla birlikte dolaşmaya başlar. Robert 'in belli bir hedefi olmadığı sürece, Bruno'yla birlikte 
dolaşabiieceği konusunda iki erkek arasında sessiz bir anlaşmaya varılır. Bruno ve Robert bir 
sinema salonundan ötekine, bir köyden ötekine geznıeye başlar. Bir ara yolları ayrılır. Robert, 
Ostheim'da yerel bir gazete çıkaran babasına uğrar. Bruno bir kasiyer kızla tanışır. Sonra 
yeniden buluşurlar. Kavga ederler. Yakınlaşırlar. Her şeye karşın kadınlara özlem duyduklarını 
dile getirirler. Ayrılırlar. Bruno arabasıyla bir süre Robert 'in bindiği treni izler. Sonra, yolları 
kesinlikle ayrılır. 
Wenders'in bu üç saatl ik siyah-beyaz başyapıtı, yönetmenin bütün temalarını biraraya 
getirmektedir. Amaçsız geziler, erkekler arasındaki kendi kendisine yeterli dostluk, çağdaş 
erkeğin önlennıez biçimdeki yolculuğa çıkma isteği, eve dönme özlemi, kadınlar, anıaçlılık, 
amaçsızlık ve hiç kuşkusuz sinema . 

• North Gernıany. The town Lüchow-Dannenberg, by the river Elbe. Bruno Winter who travcls 
from to town in the Gerınan province in his van and repairs the projectors of the remaining 
provincial moviehouses, gets up in the morning and while he is shaving witnesses a rather 
curious accident. A VW rushes into the Elbe and rapidly sinks into the water. The driver is 
Robert Lander, a man of Bruno's age and his detachmenıt. He is never explicit about his 
whereabouts-except that he has recently divorced his wife. A silent agreenıent between the two 
men is reached. As long as he has no definite destination, Robert may coıne along. Bruno and 
Robert start travelling from one moviehouse to the other, from one inıprovised ınovie situation 
to the next. At one point, Robert decides to go and visits his father in Ostheim, a man who 
brings out a local newspaper. Bruno meets a girl. Then they nıeet again and resume their 
travels. They argue and quarrel. They beconıe inti ınate in their own fashion. They confess that 
they are missing women after al!. They split. Bruno follows in his truck the train Robert has 
boarded up, t.:ı a ce rta in po int. T !ı en they go their separate ways, literally. 

This three-hour, black and white masterpiece of the Wenders cinenıa brings the director's main 
themes together. Purposeless wanderings, the self-sufficient nature of nıale friendship, the 
insurınountable 'Wanderlust' of the contemporary ınale, the conflicting nostalgia for 'home' 
and women and of course movies. 

• Wim Wenders 
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• Türkmenistan Sineması 

• Türkmenistan'da Sovyet 
iktidarıyla birlikte kültür 
alanında da yoğun çalışmalar 
başlar. 1 9 18'de Taşkent'te ilk 
Halk Üniversitesi kurulur. Ünlü 
yazar ve devrimci Hamza 
Hakimzade Niyazi birçok yeni 
oluşuma öncülük eder. 

19 1 7'de bütün Türkmenistan'da 
sinema ve tiyatro ıçın 
kullanılabilecek ancak 40 
dolayında salon vardı. Bu nedenle 
sinema sanatının yayılması çok 
yavaş olur. İlk film çekimleri, bir 
propaganda treniyle merkezden 
gelen sinemacılar tarafından 
belgesel olarak yapılır: 
Semerkant. Konulu filmler de 
yine Türkmenistan dışından 
gelen yönetmenlerce çekilir. 

27 Ekim 1924'te Türkmenistan 
Sosyalist Cumhuriyeti 'nin 
kurulmasından sonra, 7 Şubat 
1926'da Aşhabat'ta 
"Türkmenfilm" stüdyolarının 
açılışıyla Türkmenistan sineması 
da başlar. İlk filmler bilimsel 
konuları bir öykü çerçevesinde 
işleyen belgesel konulu 
çalışmalardır: Beloe zoloto (Beyaz 
A ltın, 1928, A .  Valadiçuk). 
Yetişmiş eleman yokluğundan 
Moskova'dan Aşhabat'a Juli 
Rajman yönetiminde 
"Vostokkino"dan bir film ekibi 
gelir ve Zemlja Tazdet (Susamış 
Toprak, 1930) filmini çeker. 193 1 
yılında D. Poznanski tarafından 
ilk Türkmen filmi 
gerçekleştirilir: Zaybt 'nel 'zju 
( Unutulmayan). Bir edebiyat ve 
tiyatro geleneğinin yokluğu bu 
ilk yıllarda Türkmen sinemasını 
önemli bir destekten yoksun 
bırakır. 

1930'larda yeni başlayan 
Türkmen edebiyatının ele aldığı 
konular öncelikle Orta Asya'daki 
köylülerin yeni yaşamları, 

kolhozların kurulması, işçilerin 
çalışmalarıdır. Bunlar doğal 
olarak sinemaya da yansımaya 
başlar: Sem 'serdec (Yedi Yürek, 
1933, V. Lavrov ve M .  Mej) ve 
şair Oraz Taşnazarov'un "Batrak " 
(Kol Emekçisi) adlı uzun şiirinden 
Aleksandr Ledaşev'in ı 835'te 
yaptığı fa Vernus (Döneceğim). 
Taşnazarov parlak bir siyasal 
karİyerden sonra gözden düşer ve 
öldürülür, Batrak yasaklanır, film 
gösterilrııez. SBKP'nin XX. 
Kongre'sinde Taşnazarov'un 
saygınlığı geri verildiğinde film 
de gösterilmeye başlar ve büyük 
başarı kazanır. ı 937'de ilk 
konulu sesli filmi,  A. Makovski 
gerçekleştirir: Umbar. 

ı939 yılında "Türkmenfilm" 
stüdyolarının olanakları 
genişletilir. Savaş sırasında 
Kiev'deki stüdyolar Aşhabat'a 
taşınır, Dovjenko, Donskoj 
burada filmler çeker. 

Lenin v Oktjobre (Lenin ve Ekim) 
filminin Türkmenceye dublajının 
yapılmasıyla başlayan yoğun 
dublaj çalışmaları, Türkmen 
oyuncuları için gerçek bir sinema 
okulu olur. Tiyatrodan birçok 
oyuncu sinemaya geçer. ı 938'de 
Aşhabat tiyatrosunda oynanan 
"Dursun" oyunu, Eugeni İvanov
Barkov tarafından sinemaya 
uyarlanır. Savaş sırasında belgesel 
ve haber filmleri öne çıkar. 
ı945'te A. Narodihki ve M. 

Atahanov bir müzikal çekerler: 
Volsebuyj Kristal! (Sihirli K ristal). 
ı 946'da N. Bondarenko 
Türkmenistan tarihini aniatmayı 
dener: Türkmenistan. E. İvanov
Barkov'un ı948'de çektiği 
Dalekaja Nevesta (Uzak Gelin), 
bir müzikal güldürüdür. Filmin 
gösterime girmesinden kısa bir 
süre sonra meydana gelen bir 
deprem Aşhabat 'ı  ve film 
stüdyolarını yerle bir eder, 
birçok sinemacının da ölümüne 
yol açar. 

1953 'te Aşhabat stüdyolarının 
yeniden yapılmasına karar verilir. 
R. Perel'ştein'in iki filmi, 
sosyalist ahlak sorununu işlediği 
Syn pastucha (Çosanın oğlu) ve 
Chitrost 'starogo Aşira (İhtiyar 
Aşir'in Kurnazlığı) 1955 yıl ında 
gösteril ir. İvanov-Barkov ile A. 
Karliev'in birlikte çektikleri 
Osoboe Poruçenie (Özel Bir Görev, 
1957) ve A.  Karliev ile V 
İvanov'un Ajna ( ı959) filmleri, 
devrim sırasındaki olayları 
anlatır. H. Agahanov ve V Zak, 
Desjat 'şagov k Vostoku (Doğuya 
Doğru On Adım, 1960) filminde 
teatral anlatımı aşmaya çalışırlar. 
M. Atahanov 1963 'te çok 
tartışılan eğitim sorununu, genç 
öğretmen Maja'nın öyküsünde 
işler. Sluçaj v Daş-Kale (Taşkell 
Olayı). B. Mansurov 1963 'te 
Sostjazanie (Yarışma) filminde 
tarihsel konulara çağdaş bir gözle 
yaklaşırken, sinemasal anlatımıyla 
da dikkati çeker. Aytmatov 
şunları yazmaktadır:  " Yarışma 
filmi beni sinemayla ilgili 
düşüncelerimi yeniden gözden 
geçirmeye ve üstünde düşünmeye 
itti." 1966'da A. Karliev 
olgunlaşmış sinemasını B. 
Kerbabaev'in devrim üstüne 
romanını filme çekerek kanıtlar: 
Resujaşçij Şag (Kesin Adım). 

Hocakule Narliev, Alti Artikov, 
Muhammet Soyunhanov, Anatoli 
Karpuhin Hocadurdi Narliev gibi 
genç yönetmenlerle 1970' lerde 
Türkmen sinemasında yeni bir 
dönem başlar. 
Hocakuli Narliev ilk filmini 
başkasının yarım bıraktığı bir 
çalışmayı tamamlayarak yapar: 



Çelovek Za Bortom (Denizdeki 
Adam, 1969) Narliev asıl ününü 
1972'de çektiği ikinci filmi 
Nevestka (Gelin) ile yapar ve 
çeşitli ulusal ve uluslararası 
ödüller kazanır. 70'li yıllar, 
b�tün Sovyet sinemasında olduğu 
gıbı Türkmenistan'da da kadının 
toplum içindeki yerinin 
tartışıldığı filmierin öne çıktığı 
bır dönemdir. Alti Karliev, Tajny 
Mukama (Mukama 'nın Sırrı, 
1974) Hocakuli Narliev, Kodga 
Zenşçına Osedlaet Konja (Kadın 
Ata Binince, 1974) ve Umej 
�kazat "Niet" (Hayır Demesini 
Oğren, 1976) ve kardeşi 
Hocadurdi Narliev, Belaja Mgla 
(�eyaz 

.
Karanlık) filmleriyle 

dıkkatı çekerler. 1975'te ilk 
Türkmen canlandırma filmleri 
çekilir. Hocakuli Narliev 1980'de 
Der�vo Camal (Cemal'in Ağacı) 
fılmını gerçekleştirir. 

1980'li yıllarda Ekim devrimi ve 
Ikinci Dünya Savaşı konusu 
Sovyetler Birliği sinemasında 
yine öne çıkmaya başlar: 
Utrennye Vsadniki (Sabahatın 
A tlıları, 1980, M. Atahanov ve 
Hocadurdi Narliev), Pecal'naja 
Povest (Hüzünlü Bir Öykü, 198 1 ,  
K. Soyunhanov), Eastian (Kale, 
1984, K.  Orazsahatov.), 
Golubızivat v Kjariza 
( Güvercinler Kiarizi 'de Yaşarlar, 
1984 B. Annanov), Vot Vernetsja 
Papa (Baba Yakında Dönecek 
1984, H. Kakabaev). Bu arada 
işçilerin, çalışanların dünyası da 
filmiere yansıtılır: Karakumy, 4J O 
ve teni (Karakum, Gölgede 45 � 
1983, Hk. Narliev), Tjazelaja 
Noşa (Ağır Kardeş, 1984, B. 
Annanov). • 

Engin AYÇA 

Choudzakuli Narliev 
21  Ocak ı 937'de Aşhabat 'ta 
doğdu. Moskova'daki sinema 
okulu VGİK' i  ı960 yılında 
kameraman olarak bitirdikten 
sonra, "Türkmenfilm" 
stüdyolarında önce kameraman, 
ı969'dan sonra da yönetmen 
olarak çalışmaya başladı. 

Kameraman olarak Tvoi Glaza 
(Senin Gözlerin, ı 959), 
Poslendjaja Doroga (Son Yol, 
ı 963), Utolenie Zazdy (Susuzluğu 
Gıdermek, 1966), Rabynja (Köle 
Kız, 1968) gibi filmlerde çalıştı, 
oyuncu olarak da Susuzluğu 
Gidermek, Belaja Mgla (Beyaz 
Karanlık, ı976), Dereva Camal 
(Cemal'in Ağacı, ı980) 
filmlerinde oynadı. 

Kameraman, senaryo yazarı ve 
yönetmen olarak belgeseller 
çekti :  fa i moi brat}a (Ben ve 
Kardeşlerim, ı 964 ), N efi 
Türkmenii (Türkmenistan 
Petrolleri, 1967), . . Tri dnja odnogo 
goda (Bır Yılın Uç Günü, 1 968), 
Sovietskij Türkmenistan 
(Türkmenistan Soıryeti) haber 
filmlerinin konularını yazdı .  
Kendi filmlerinin senaryoianna 
da katıldı. 

Svet Majaka (Deniz Fenerinin 
lşığı, ı 978) filminde sanat 
yönetmenliği yaptı. 

ı 980 yılında Türkmenistan 
Cumhuriyeti Sanat Elçisi 
ünvanını valdı. "Gelin" filmine 
ı 973 yılında SSCB Devlet ödülü 
verildi. 

Filmleri: 

ı 969, Çelovek za Bortom 
(Denizdeki Adam); ı 972 
Nevestka (Gelin) çeşitli ulusal ve 
uluslararası ödüller kazandı· 
197 4, Kogda Zenşçina Osecllaet 
Konja (Kadın Ata Binince); ı976, 
Umej skaz�t'net (Hayır 
Demesini Oğren); 1 980, Derevo 
Camal (Cemal' in Ağacı); ı982, 
Karakumy, 45° ve teni (Karakum. 
Gölgede 45°) ;  ı 985, Fragi
razluçennyj sd sçast'em (Fragi 
Mutlulukla Ayrıldı). 
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• The Turkmenistan Cinema 

• The establishment of Soviet 
power in Turkmenistan was 
accompanied by the beginning of 
very great cu!tural activity. The 
first People's University was 
founded in Taşkent in 19 18 ,  
while the famous writer and 
revolutionary Hamza Hakimzade 
Niyazi !ed the way in many new 
cu!tural projects. 

In 19 17  there were no more than 
forty halis in the whole of 
Turkmenistan that could be used 
as cinemas or theatres, which 
constituted a very great obstacle 
to the rapid development of a 
local film industry. The first 
film, "Semerkant", was a 
documentary made by film
makers that had arrived on a 
propaganda train from the 
capital. Feature films were also 
made by directors from outside 
Turkmenistan. 

The Turkmenistan cinema began 
in the wake of the foundation of 
the Turkmenistan Socialİst 
Republic on 27 October 1924 
with the opening on 7 February 
1924 of the "Turkmenfilm" 
studios at Ashabat. The first 
films to be produced consisted of 
documentaries set in a narrative 
framework: Beloe zoloto (White 
Gold) 1928, A. Valadicuk. 
Owing to the lack of trained 
personnel a film crew under the 
directian of Juli Rajman was sent 
to Ashabat from Moscow, 
resulting in the production of 
Zemlja ]ajdet (Parched Earth) 
1930. In 193 1 the first Turkmen 
film Zabyt'nel 'zju (The 
Unforgotten) was realised by D. 
Poznanski .  The lack of any 
literary or theatrical tradition in 
Turkmenistan constituted a 
serious handicap during those 
early years. 

The new Turkmenistan literature 
that arose in the 1930's 
concentrated mainly on the new 
way of life of the peasants of 
Central Asia, the foundation of 
the kolkhozy, and the life of the 
workers. Naturally, these topics 
also formed the subjects of films 
such as Sem Serdec (Seven 
Hearts), 1933,  V. Lavrov and M.  
Mej , and fa vernus (I Shall 
Return), a film made by 
Aleksandr Ledasev in 1935 based 
on the long poem Batrak (The 
Labourer) by the poet Oraz 
Tasnazarov. After a brilliant 
political career Tasnazarov fell into 
disgrace and was put to death. 
The poem Batrak was banned, 
and the film was never shown. 
Only after Tasnazarov's 
rehabilitation at the Twentieth 
Congress was the film finally 
screened, with very great success. 
In 1937 A. Makovski produced 
the first ta!king feature film:  
Um bar. 

In 1939 the "Turkmenfilm" 
studios were greatly enlarged and 
their faci lities improved. During 
the Second World War the Kiev 
studios were transferred to 
Ashabat, where a number of 
films were produced by 
Dovzenko and Donskoj. 
The intensive work on dubbing 
İnto the Turkmen language 
which began with the dubbing 
of the film Lenin v Oktjobre 
(Lenin and October) proved 
excellent training in the cinema 
for the Turkmen actors. At the 
same time a number of actors 
transferred from stage to screen. 
In 1938 The play Dursun that 
had been staged in Ashabat was 
adapted for the cinema by 
Eugeni Ivanov-Barkov. During 
the war years documentary and 
news films predominated. In 
1945 a musical was produced by 
A. Narodih and M. Atahanov: 

Volsebuyj K ristall (Magic Crystal). 
In 1946 N. Bondarenka 
attempted a reconstruction of 
Turkmenistan history in the film 
Turkmenistan. In 1948 E. I vanov
Barkov produced a musical 
comedy Dalekaja nevesta (The 
Distant Bride). Shortly after the 
film was shown an earthquake 
completely destroyed the whole 
city of Ashabat including the 
Turkmenfilm studios, causing 
the death of a number of those 
employed there. 

In 1953 it was decided to reopen 
the Ashabat studios. Two films 
by R. Perel, Syn pastucha 
(Shepherd's Son), a film on the 
problem of socialist morality, 
and Chitrostistarogo Asira (The 
Cunning of Old Asir), were 
screened in 1955. Contemporary 
events are treated in Osoboe 
procuenie (Special Mission), the 
result of collaboration between 
Ivanov-Barkov and A. Narliev 
( 1957), and Ajna, by A. Narliev 
and V. Ivanov ( 1 959). In 
Desjat 'sagov k Vostoku (Ten Steps 
to the East) 1960, H. Aganahov 
and V. Zak attempt to transeenci 
the theatrical approach to film
making. In 1963 M. Atahanov 
treated a very controversial 
educational problem in the story 
of the young teaeber Maja: Slucaj 
v Das-kale (The Taskale 
Incident). In Sosjazanie (The 
Race) 1963, B. Mansurov 
combines a contemporary 
approach to histarical events 
with a very remarkable 
cinematic technique. Aytmatov 
writes, on the subject of this 
film: "Sostjazanie made me 
review my whole attitude to the 
cinema and consider my 
thoughts on it a new." In 1966 A. 
Karliev confirms the maturity of 



his cinemaric work by his 
adaptation of the novel on the 
subject of revolution by B. 
Kerbabaev: Resujascij Sag (A 
Firm Step). 

In the 1970 a new era in the 
Turkmen cinema began with the 
work of young directors !ike 
Hocakuli Narliev, Artİ Artikov, 
Muhammet Soyunhanov, 
Anmatoli Karpuhin and 
Hocadurdi Narliev. 

Hocakuli Narliev's first film was 
the completion of a film begun 
by someone else: Celovek za 
bortom (The Man in the Sea) 
1969. Narliev made his name 
with his second film Nevestka 
(The Bride) in 1972, which won 
a number of national and 
international awards. In the 70's 
there were a number of films 
produced in Turkmenistan, as in 
the Soviet Union as a whole, on 
the place of women in society. 
Of particular İnterest are Tajny 
Mukama (Mukama's Secret), Ahi 
Karliev, 197 4; Kogda zenscina 
osedlaet konja (When Women 
Learn to Ride), Hocakuli 
N ar! i ev, 1 97 4; Umej Skazat "net " 
(Learn to say "No"), Hocakuli 
Narl!ev, 1976; and Belaja mgla 
(Whıte Darkness) by his brother 
Hocadurdi Narliev. The film 
Dereva Camal (Cemal's Tree) was 
made by Hocakuli Narliev in 
1980. 

In the 1980's there appear a 
number of films on the subject 
of the October Revolution and 
the Second World War: Utrennve 
vsadniki (Riders of the 
Morning), M. Atahanov and 
Hocadurdi Narliev, 1980; 

Pecali 'naja povest (A Sad Story), 
K. Soyunhanov, 198 1 ;  Bastion. K. 
Orazsahatov, 1984; Golubijivat v 
kjarizax (Doves live in Kiarizi), 
B. Annanov, 1984; and Vot 
vemetsja papa (Father will come 
back soôn), H. Kakabaev, 1984. 
Other films took as their subject 
the world of the working people: 
J!arakumy, 45° Teni (Karakum, 45 
ın the shade), Hk. Narliev, 1983,  
and Tjazelaja nosa (Brother), B. 
Annanov, 1984.  • 

Engin AYÇA 

Choudzakuli Narliev 

He was born in 1937, January 
2 1 .  He graduated from the 
VGIK, a cinema school at 
Moscow, as a cameraman in 1960 
and worked in the Turkmenfilm 
Studios first as a cameraman in 
films such as: Tvoi glaza, (Your 
eyes, 1963), POSLENDJAJA 
doroga (The Final Way, 1 963) 
Utolen

_
ie zazdy Drinking) 1966, 

Rabnyıa (The Slave Gir!, 1988).  
He also played in films such as 
Drinking, Belaja mglya (The 
White Parkness, 1976), Derevo 
Cemal (Cemal 's Tree 1 980). He 
made documentaries as 
c�meraman, script-writer, and 
dırector. Ja i moi bratja (Me and 
My Brothers, 1964) Neft 
Turkmenii (Turkmenistan 
Petrolium, 1967) Tri dnja odnogo 
goda (the Three Days of a Year, 
1968), He also wrote the texts 
for Sovetskij Turkmenistan new 
films. He also collaborated in the 
writing of his own film scripts. 

He took part in the making of 
the film Svet majaka (The Light 
of the Lighthouse, 1978) as art 
director. 
In 1980 he was appointed "Art 
arnbassadar of the 
Turkmenistan Republic). 
His film, The Bride 
received took the award of 
"USSR State Award" in 1973 . 

Filmography: 

1969 Çelovek za bortom (The 
man in the sea) 

1972 Nevestka (The bride) 
197 4 Kodga zenşçına osedlaet 

konja (When woman rides 
a horse) 

1976 Umej skazat'net (Learn 
how to say no) 

1980 Derevo Cemal (Cemal's 
tree) 

1983 Karakumy 45°V Teni 
1985 Fragi-razluçennyj so 

sçast'em (Fragi left in 
happiness). 
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K! NUK Yi . . . .  
GUEST DIRECTORS U.S.S.R. 

• Gelin 
Nevestka 

The Bride 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Choudzakuli Narliev 
Choudzakuli ve Choudzadurdi Narliev 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkl i  (color) 35 m m/80' 

A nato l i  I vanov 
Redjen Redjenov 
Maya Aymedova, Khadjam Ovezgelenov 
Turkınenfi lm,  1 972 

• Olaylar Iki nci Savaş sonrasında geçer. Savaş bitmiştir. Ogul 'keyik (Maya Aymcdova) hala 
dönmeyen kocasını  beklemektedir. Çevresinde yaşam sürmekte, o da bunlara katı l ınaktadır . .  ıma 
ne kendisine ,·erilen madalya, ne bir uçağın uçuşu, ne de yenilerde çocukları olan çoban komşu 

• 

.ı i lenin ziyaret i, Ogul 'keyik ' in  sürekli kocasını  beklemesini; onun bir uçakla dönüşünü ve i lk 
�ocuklarının d ünyaya gelişini düşünmesini  engelleyemeınektedir. Konuşmaların oldukça az yt•r 
aldı�ı fi lmde, dramatik etki müzik ve eiekt sesleriyle elde edi lmektedir. Değirmenin sesi, 1·öldcn 
astragan toplayıcıları geldiğinde kuzuların meleşmeleri, eşeğİn anırması, Ogul'keyik ' in  kopuzla 
çıldığı halk ezgisi, bunlara örnek gösterilebil ir. Filmde, genç bir insanın yaşamını  alan, böylc·cc· 
k.ırısını mutsuzluğa mahkum eden düşmana ve savaşa lanet edi l i r. Ama bu acı gözlemin yanı 
s ı ra, genç kadın ın  gösterdiği sevgi ve bağl ı l ık  karşısında insan ruhunda beliren yücelik de 
şaşırr ıcıdır. 
Eleştirmenler, f i l ııı i n  anbt ımı ,  görsel çözüm lemelerin zenginliği ve doğu minyatürlerinc· 
,·ağrıştıran özelliklerin üstünde durıııuşlardır. 
Yönetmen halk geleneklerinden çok iyi yorarlanarak bir sevgi, bağlı l ık ,  özverı destanı 
düzmüştür. 

The story takcs place just aftcr the end of Second World War. The war ıs onT Ogul ' keyik 
( Maya Ayınedova) is st i l i  wait ing for her husband's rerurn. Life goes on .ıround her, .ınd she 
herself takes part in  it, but t he meda! shc has received, the flight of a plane and the visit from 
the ncighbouring shepherd's fami ly, who have just had a child, serve only tu intensify her 
lunging for her husband's rcturn, to make her dream of his  return by planc, and to rcmind her 
of the binh of their first child. 
There is  veı·v lirrle speech in  this f i lm, t he dramatic quality being ach ieveJ by mcans of ınu>ıc 
and effecrs, such as the sound of the mi l l ,  the bleat ing of the lambs when t lw astraklı.ın 
hunrers return from the desen, the braying of a donkey, or the folk  son� playeel by Ogu l ' key ik  
on the kopuz. 
The film denounces war, and the enemy who takes a young ınan's l i fe and conJemns his wifc· 
ro hopeless despair. But alongside th is  bitter truth,  there ıs  also the realisation of the ,ım.ızin� 
�oodncss in  the hean of man, as show n in the love and devor ion of rlw young \\Uman.  
Critics have dwelt on the narrative qual ity of the film ,  the wealth of ,·isual efiects, .ınd t he 
affin it y  to eastern m i n iatures. 
The director has exploited folk tradition to ereare en cpic of love, clevmion and self-s.ıcrifice. 

• Choudzakuli Narliev 



KONUK YÖNETMENLER S.S.C.B. 
GUEST DIRECTORS U.S.S.R. 

• Cemal'in Ağacı 
Derevo Jamal 

• Choudzakuli Narliev 

• 

• 

• 

Cemal's Tree 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/89' 

Choudzakuli Narliev 
C. Narliev, Maya Aymedova 
Redahep Redahepov 
Maya Aymedova, Baba Annanov, Nikolai Smorchkov 
Türkmenfilm, 1980 

Sa,·aş öncesi yıl larda Çoban Nazar ailesiyle birlikte mutlu, dingin bir yaşam sürmektedir. 
Ederin in  hemen yakınına yapılacak olan bir kanal, çok gereksinim duyulan suyu onlara da 
getirecekt ir. Karısı Cemal (Maya Aymedova), çorak toprağa ektiği çınar ağacına sevgiyle 
bakmaktadır. 
Sa,·aş başlayınca Nazar cepheye gider. 
Tek başına kalan Cemal hiç sızlanıp umutsuzluğa kapılmadan her gün sürüyü dağa çıkarır, 
çocuklarıyla i lgilenir. 
i nançla ve sabırsızca beklenen kocanın cepheden ağır yaralı gelişi, Cemal için gerçek bir dramın 
başlangıcı olur. 
Cemal o güne kadar hiç bir olay karşısında eğilmemiştir: Ne yalnızlık ve kocasının 
vokluğundan yararlanarak kendisine sahip olmak isteyen çoban Kliç karşısında, ne Kliç'in 
intikam almak için yaydığı dedikodular karşısında, hatta ne de bu dedikodular Nazar' ın 
kulağına ulaştığında . .  
Ama kocasının kendisine inanmadığını farkedince, yaşamında i lk kez altüst olur, mutsuzluğa 
kapılır ve çocuklarını alarak evini bırakır. Günlük yaşant ının ayrıntılarını, küçük gözlemleri 
kul lanarak anlatan yönetmen Narl iev, evrensel bir görünüm kurarken salt ideal bir kadın 
çizmekle yetinıııez, Türkmen halkının kültüründen ve tarihinden gelen bütün ahlak ve inanç 
değerlerini de sergiler. 

Before the war, the shepherd Nazar lived a quiet and happy life with his family. A cana! that 
was being constructed near t heir house was to supply them with the water they needed so much. 
Cemal (Aya Avrnedova) lovingly cherishes the plane trce she has planred in the barren soil. 
On the outbreak of war, Nazar leaves for t he front .  
Left alone, Cemal,  refusing to give way to complaint or despair, continues to drive her flock up 
to t he mountain every day and look after her children.  
The return of her long-av.·aitcd husband badly wounded from the front i s  t he begin n ing of a 
real t ragedv for her. 
Cnti l  t hen she had stood up in iace of all adversity, she had resisted the shepherd Klic's 
.mempts to take advantage of her husband's absence to gain possession of her, and had paid no 
heed to the gossip Kl ic  had spread about her in  revenge, even when it finally reached her 
husband's ears. 
lt "·as onh· when she rca l i sed t hat her husband did not believe her that for the first time i n  
her l ife. she gave way t o  clcject ion and despair. She takes her children and leaves the house. 
Narlie" is not content with drawing an ideal portrait of a woman based on teliing details of 
e\-eryday l ife and precise observat ion; he also portrays the faith and moral values that have been 
handed down by the history and culture of the Turkmen people. 

lOS 
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GUEST DIRECTORS U.S.S.R. 

• Karakum Gölgede 45° 
Karakumy 45°V Teni 

Karakum Desert, 45° in the Shade 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntii Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Ren kli  (color) 35 mm/96' 

Choudzakuli Narliev 
V. Sukhorebry, Choudzakuli Narliev ve B. Mamedov 
Khristofor Triandafilov 
Redzhep Redahepov 
Maya Aymedova, Yitaly Medvedev, Elena Drapeko 
Türkmenfi lm, I 982 

• Bir üretim merkezinde yönet ici l ik yapan Gozel' Devletova (Maya Aynıedova), gaz sızınt ı s ın ın 
yarattığı bir kazayla i lgilenmek zorundadır. Çoban olan babası Devlet'aga 'nın anlattı�ı bir öykü, 
do�al çevre ve ekonomik açıdan büyük zarariara yol açabilecek gaz kaçağın ı  durdurııı.ık ve 
yangın ı  denetim alt ına almak amacıyla Dev letova'ya yapay bir deprem yaratma düşüncesini 
esinlendirir. 

Film, görkemli bir dış çevrede geçmektedir. 

• Gozel' Devletova (Maya Aymedova), the directress of a producr ion plant, is obliged to look 
into an accident involving an escape of gas. 

A stury, her father, the shepherd Dcvlet'aga, had told her, gives her the idea of cmning an 
articificial eart hquake in  order to stop the gas leak, which could give rise to a majur cconomıc 
and ccological damage. and get the fire under control .  

The scenes of external naturc are all of particular magnificencc. 

•choudzakuli Narliev 



A. Iliç Filmleri 1 
A.Iliç Films 
Birinci Program 1 
First Programme 
1. Embriyo ( 1968) 
2.  Homo Efluviens ( 1978) 
3.  Vahşi Ördek 1 Divlja Plovka 1 
Wild Duck ( 1968) 
4. Gubar 1 Lymantria dispar (1967) 
5. Belje'den bir geyik 1 Beljki ]elen 
1 The Deer from Belje ( 1965) 
6. isteksizlikten Ölüme 1 Od 
nehata do smrti 1 From the 
involuntariness to the death ( 1986) 
Total running time 86 minutes 1 86 
dakika 

İkinci Program 1 
Second Programme 
1 .  İd il 1 Idila 1 The Id yil ( 1982) 
2.  Tuzak 1 Zamka 1 The Trap 
( 1973) 
3.  Bud 1 Led 1 The Ice ( 1972) 
4. Top 1 Kanon 1 The Canon 
( 1981 )  
5. Yükseklerde Uçan 1 Visokoletac 
1 The Highflyer ( 1983) 
6. Tutku 1 Strast 1 The Passion 
(1976) 
7. Baykuş 1 Sova 1 The Owl ( 1972) 
8 .  Torine 
9. Balyoz 1 Malj 1 The Mallet 
( 1979) 
Total running time 108 minutes 1 
108 dakika 
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• Aleksandar Ili c 

• Belgesel Sinema' nın, Flaherty, 
Grierson, Rotha, Ivens, Rouch 
gibi büyük isimlerinin 
yaşattıkları altın çağından sonra, 
uzun süren durgunluk 
döneminde, bir Balkan Ülkesi 
sanatçısı sık sık ilgi çekmeyi 
başardı:  Aleksandar Ilic. Son 
yirmi yıllık dönemi belki de 
"durgunluk" sözcüğüyle 
geçiştirrnek haksızlık olur. 
Vietnam'dan Güney Amerika'ya, 
Filistin'den çeşitli Afrika 
ülkelerine kadar yeryüzünün 
yakıcı, kanlı değişimine tanıklık 
eden çok sayıda gözüpek 
yönetmen tanıdık bu dönemde 
de. Ama bu yönetmenler arasında 
pek azı, olayların hızlı 
gelişmesinin dışına çıkarak, 
doğa'ya, insanlara tıpkı 
Flaherty'de olduğu gibi bir 
"yaşam felsefesi"  aracılığıyla 
bakabildiler. Olaylar da, 
yönetmenler de sabırsızdılar. 
Aleksandar Ilic, sakin ve 
alçakgönüllü kişiliği, ama bunun 
yanında müthiş bir sinema ve 
doğa tutkusuyla, ağır ağır kendi 
dünyasını oluşturdu. 
Onun filmleriyle ilk kez, ı974 
yılında karşılaştım. İlk gördüğüm 
filmi Tuzak'tı .  Soğuk, buz gibi 
bir kuş avcısı'nın ve tuzak 
kurduğu minicik kuşların 
dünyası .  Her iki dünya da kimse 
için şaşırtıcı ve yabancı değildir. 
En azından çocukluğunu doğayla 
içiçe geçiren her insan tanır bu 
olayı. Tuzağı kurarsın ve kuşlar 
yakalanır. Ama bu filmde, bu 
yalın olayı aşan bir şeyler vardı .  

Yönetmen, bir kuş avcısının 
günlük gerçeğini anlatırken son 
derece gerçeğe uygun, yalın 
görüntülerin ardında bize başka 
bir mesaj vermek istiyordu. 
"Tuzak", aynı zamanda tutsaklık 
ve özgürlük üstüne derin 
düşünceler içeriyordu. Bir doğa 
felsefesinin ipuçlarını getiriyordu 
kısaca. Bu ilginç yönetmen 
üstüne bilgiler edinmeye çalışt ım. 

Hakkında okuduklarım, 
�ördüğüm öbür filmleri ve 
Istanbul'da yapılan Balkan Film 
Şenliği sırasında kendisiyle dost 
olmak fırsatını bulduktan sonra 
öğrendiklerim hiç de daha az ilgi 
çekici olmadı. Yaşam öyküsü, 
aynı zamanda diyalektik bir 
gelişmenin de öyküsüydü. Film 
Teknik Okulu'nu bitirdikten 
sonra ı 947-67 yılları arasında 
sürekli kurguyla uğraştı .  Bu 
dönem bence, Ilic'in sinema 
sanatının tüm gizlerini öğrendiği, 
sinernatografik dilin incelikleriyle 
içli dışlı olduğu dönemdir. Aynı 
yıllarda başlangıçta 
Yugoslavya'nın toplumsal 
yaşamını, sorunlarını, faşizm'den 
kurtuluşun yankılarını yansıtan 
filmler yaptı .  ı 965 'lerde ise 
orman, av, doğa konularını 
işlemeye başladı. Örneğin "Byel 
Geyiği" gibi. Bu filmde bir 
geyiğin doğayla içiçe yaşam 
öyküsü çarpıcı bir şiirsellikle 
yansıtılır. 
ı967-70 arası dönem, Ilic'in, 
doğa'yı yansıtan belgesel sineması 
için daha özgün estetik değerler 
arayışının, belgesel sinemanın 
dilini geliştirmek için uğraş 
vermesinin serüvenidir denebilir. 
Kısaca bu dönemde, bir yandan 
doğa konularını zenginleşt irirken 
bir yandan da sinema dilini 
yetkinleştirdi. 

1971  'e doğru, Aleksandar Ilic'in, 
araştırdığı doğa' nın 
görüntülerinin ardında daha 
derin mesajları iletıneye 
yöneldiğini görüyoruz. Artık söz 
konusu olan doğa'nın yetkin bir 
sinema estetiğiyle yansıtılması 
değil, doğa'da ve insan yaşamında 
aynı zamanda yer alan köklü, 
temel özelliklerin, kavramların 
araştırılması, bunlar üstünde 
düşünülmesidir: Özgürlük, 
korku, şiddet, sevgi v.b. gibi. 

Ilic, bu konudaki ustalığını öyle 
erişilmez noktalara ulaştırabildi 
ki, dünyanın dört bucağında 
yüzbinlerce izleyicinin 
hayranlıkla değerlendirdikleri 
"Balyoz" filminde, bir yandan 
civcivlerin dünyasını yansıtırken, 
öbür yandan insanları ırk 
ayrımından baskı karşısında 
dirence kadar birçok çağdaş 
konuda düşündürebildi. 

Ilic'in filmlerini Balkan 
Şenliği'nden bu yana izleme 
olanağını bulamayan İstanbullu 
sinemaseverler için bu toplu 
gösteri bir doğa ve sinema şöleni 
niteliği taşıyor. Üstelik te bu 
kez, tek örnek değil, tam ve 
zengin bir program sunuluyor. 
Bu nedenle, özellikle Ilic'in 
sineması hakkında yeterli bilgi 
edinemeyenlere alçakgönüllü bir 
uyarıda bulunmak istiyorum: 
Değerli Yugoslav yönetmenin 
filmlerinin adına bakıp, onları kuş, 
doğa v.b. filmleri sanmayınız. 
Yönetmen, doğa'nın gizlerine 
dalıp giderken asıl seslenmek 
İstedikleri sizlersiniz. • 

Onat Kutlar 



Aleksandar Ilic 
1927 yılında Belgrad'da doğdu. 
Film Teknik Okulu 'ndan mezun 
olduktan sonra filmler yapmaya 
başladı. 1945-1950 arasında 
kurgucu ve film müzikçisi olarak 
çalıştı. 1 950'den bu yana ise 
senarist ve yönetmen olarak 
çalışmaya başladı. Çeşitli dallarda 
700'e yakın filmin kurgusunu 
yaptı. Yugoslavya Televizyonu 
için "Bizim Yörelerden" adını 
taşıyan ve 40 diziden oluşan bir 
programla 50 ayrı program yaptı .  
Bu programlar genellikle belgesel 

4 özellikler taşımaktadır. Kendisine 
hem Yugoslavya'da hem de 
dünyada büyük ün kazandıran 
"hayvanlarla ilgili filmler" i 
1965 'ten itibaren çekmeye 
başladı. Bu filmler ona 70 ulusal 
ve uluslararası ödül kazandırdı. 
Ilic ' in hayvanlarla ilgili filmleri, 
belgesel niteliklerinin yanı sıra, 
özellikle mecazi nitelikleri ile 
dikkati çekti ve onun kişisel 
üslubunun bir parçası oldu. 
Kazandığı ödüllerin verildiği 
şenlikler arasında Tampere 
(Finlandiya), Berlin, Bilbao 
{tspanya), Krakov, Balkan Şenliği 
(Istanbul), Oberhausen, Lille 
(Fransa), Milano sayılabilir. 

Önemli Filmleri 
1955 U Susret 22 Decembru 1 

22 Aralık Buluşması 
1957 Majske Radosti 1 Mayıs 

Sevinçleri 
ı958 Smrt Fasizmu - Sloboda 

Narodu 1 Faşizme Ölüm 
Halka Hürriyet 

ı 966 Su me Zelena Bogatstva 1 
Zengin Yeşilliğin Ormanları 

ı966 Beljski Jelen 1 Byel Geyiği 
ı967 Divlja Plovka 1 Yaban 

Ördeği 
1968 Embrion 1 Embriyo 
ı970 Gubar 
ı 972 Led 1 Buz 
1973 Sova 1 Baykuş 
ı974 Zamka 1 Tuzak 
ı 975 Strast 1 Tutku 
1976 Homo Efluviens 
ı977 Malj 1 Balyoz 
1978 idila 1 idil 
ı 979 Kan on 1 Top 
198 ı Torine 
ı 982 Do bar Dan Pa pa 1 

Tünaydın Baba 
1984 Visokoletac 1 Yükseklerden 

Uçan 
1986 Nehatom Do Smrti 1 

Ölüme Doğru 

109 
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• Aleksandar Ilic 

• In the long period of stagnation 
that followed the Golden Age of 
the documentary film, 
illuminated by such great names 
as Flaherty, Grierson, Rotha, 
lvens and Rouch, the attention 
of the outside world was 
frequently drawn to the work of 
Aleksandar Ilic, an artist 
belonging to a Balkan country. 
But perhaps it would be unjust 
to dismiss the last twenty years 
as a mere "period of stagnation". 
For during that period we have 
come to know a large number of 
courageous directors that have 
borne witness to the devastaring 
and bloody events that have 
transformed the face of the 
whole world, from Vietnam to 
South America and from 
Palesrine to various African 
countries. But very few of these 
directors were able to rise above 
the whirl of contemporary 
events and, !ike Flaherty, look 
upon man and nature through 
the medium of a "philosophy of 
life". The directors were as 
impatient and impetuous as the 
events themselves. Aleksandar 
Ilic slowly created a world of his 
own by combining his own quiet 
and modest personality with a 
passionate love for both nature 
and the cinema. 

I first came across his films in 
1 974. The first film I saw was 
"The Snare". The ice-cold world 
of a bird-catcher and the world 
of the t iny birds he snared. 
Neither of these worlds were in 
any way strange or unexpected. 
lt is something familiar to 
anyone who has spent his life in 
close contact with nature. You 
set up a snare and catch birds in 
it. But this film contains 
something that goes far beyand 
these bare facts. In describing the 

everyday life of a bird-catcher, 
the director wishes to reveal the 
message that lies behind the 
extreme realism and simplicity of 
the photography. "The Snare" 
contains a great dea! of profound 
thought on the subject of 
freedam and slavery. In other 
words, it offers clues to a 
philosophy of nature. I tried to 
find out something more about 
this very interesting director. 

Everything I read about him, the 
films I saw, and, above all, what 
I learned from Ilic himself after I 
had the opportunity of 
becoming friends with him 
during the Balkan Film Festival in 
Istanbul, were all of the greatest 
interest. His life story was itself 
the story of a dialectic 
development. After graduating 
from the Film Technical School 
he worked from 1947 to 1 967 on 
montage, and in my opinion, it 
was during this period that he 
learned all the secrets of the art 
of the cinema and familiarized 
himself with the subtleties of its 
language. lt was alsa during this 
period that he made several films 
on social life in Yugoslavia, its 
problems and its liberation from 
fascism. After 1965 he turned to 
nature, the forest and hunting. 
An example of this is his film 
"The White Stag", which treats 
the life of a stag in the heart of 
nature with great poetic 
sensıtıvıty. 

The period 1967-70 was occupied 
by Ilic's search for freer aesthetic 
values for the documentary 
treatment of nature, and his 
endeavour to develop the 
language of the documentary 
film. In short, he spent this 
period in increasing the wealth 
of natural subjects while at the 
same time perfecting his mastery 
of cinemaric language. 
Towards 197 1 ,  we find Ilic 

seeking to distil more profound 
messages from the representation 
of nature. lt was no langer a 
question of reflecting the world 
of nature through an 
accomplished cinemaric 
technique, but rather a thorough 
examination and consideration of 
the basic canceptual phenomena 
underlying the life of man and 
nature: such as freedom, fear, 
violence and love. 

Ilic's mastery of this approach 
reached such heights that in the 
film "Siedge Hammer", which 
was acclaimed with wonder and 
adıniration by hundreds of 
thousands of people from all 
four guarters of the globe, he 
could appear to be cancentrat ing 
on giving a real istic picture of 
the world of tiny newbom 
chicks while actually 
commenting upon such 
contemporary problems as man's 
fight against race discrimination. 

For Istanbul film lovers, who 
have been deprived of any 
opportunity of seeing any of 
Ilic's films since the Balkan Film 
Festival, this retrospective survey 
of his art provides a real feast ,  
both as  regards the masterly 
portrayal of wild life and the art 
of the cinema. Moreover, they 
will be given the opportunity of 
seeing not just a single example 
but a very rich and 
comprehensive programme of his 
films. To those lovers of the 
cinema who are unfamiliar with 
the work of Aleksandar Ilic, may 
I give a word of warning: Be 
careful not to infer from the 
t itles of the fi lms that they dea! 
si mply with birds, nature, ete. 
The director, in penetrat ing the 
secrets of nature, is really 
present ing a picture of our own 
human world. • 

Onat Kutlar 



Aleksandar Ilic 
Ilic was born in Belgrade in 
1927. He began making films 
after graduating from the Film 
Technical School. From 1945 to 
1950 he worked on montage and 
film music. After 1950 he began 
to work as scenario writer and 
director. He worked on the 
montage of nearly seven hundred 
films in various different fields. 
He has made fifty different 
programmes for the Yugoslav 
Television, including a 
programme consisting of forty 
parts with the tit!e "From our 
Countries:' Most of these 
programmes were documentary 
in nature. In 1969 he began to 
make the films on animals that 
were to win him such acclaim 
not only in Yugoslavia but 
throughout the whole world, 
and which !ed to his being 
awarded seventy national and 
international prizes. These films 
on animals display the 
combination of documentary 
and symbolic qualitie� which was 
to become a distinguishing 
feature of his own personal style. 
Festivals at which he was 
awarded prizes include Tampere 
(Finland), Berlin, Bilbao (Spain), 
Cracow, the Balkan Festival 
(Istanbul), Oberhausen, Lille 
(France) and Milan . 

His Most Important Films 
1955 U Susret 22 Decembru 1 

The 22 December Meeting 
1957 Majske Radosti 1 The May 

Celebrations 
1958 Smrt Fasizmu - Sloboda 

Narodu 1 Death to Fascism 
Freedoru to the People 

1966 Sume Zelena Bogatstva 1 
Forests of Rich Green 

1967 Beljski ]elen 1 The White 
Stag 

1967 Divlja Plovka 1 The Wild 
Du c k 

1968 Embrion 1 Embryo 
1970 Gubar 
1972 Led 1 Ice 
1973 Sova 1 The Owl 
197 4 Zam ka 1 The Sn are 
1975 Strast 1 Obsession 
1976 Homo Effluviens 
1977 Malj 1 Sledge Hammer 
1978 Idila 1 Idyll 
1979 Kanon 1 The Cannon 
198 1 Torine 
1982 Dobar Dan Papa 1 Good 

evenıng, papa 
1984 Visokoletac 1 Flying from 

the Heights 
1986 Nehatom Do Smrti 1 

Towards Death 

l l l  
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GUEST DIRECTORS 

Aleksandar Iliç 

• Tuzak 
The Snare 
J<:üçük kuşlara tuzak kurarak onları aviayan bir avcının ve tuzağa düşen kuşların öyküsü. 
üzeilikle bu küçük kuşlardan biri, uzun süre başına gelenleri anlayamayacak, ama şaşkınl ık,  
öfke, acı ve bitkinl ik gibi durumlardan geçerek sonunda can verirken, özgürlüğünü elinden alanı 
adeta " keşfedecektir". Hem kuşlar, hem de özgürlük üstüne yapılmış en güzel filmlerden biri. 

This is the story of a hunter who prepares snares for smail birds and t he birds that fall into 
them. One of these is unable for a long t ime to understand what has happened to it, but as it 
dies, after passing through stages of bewilderment, rage, bitterness and exhaustion, it finally 
"discovers", as it were, the man who has deprived i t  of its freedom. One of the finest fi lms on 
birds and the subject of freedom. 

• Byel Geyiği 
The White Deer 
İ liç, doğayla i lgi l i  i lk  fil m lerinden biri olan Byel Geyiği'nde yaşamın yenileşini temasını 
işlemektedir. Bir geyiğin yaşam öyküsünü, gelişmesini ,  üremesini ,  yaşlanmasını, geçen 
mevsimleri, boynuzlarının dökülmesini ve yerine yenilerinin çıkmasını şi irsel görüntülerle 
anlatırken, belki de i lk kez, ileride daha da alegorik anlamlar yüklenecek olan doğa fi lmlerinin 
ipuçlarını vermektedir. 

In  "The White Deer", one of his first films connected with nature, lliç treats the theme of the 
renewal of l ife. In relating the l i fe story of a deer, its growing up, its giving birth, its growin� 
old, the passing seasons, the shedding of its antiers and the growth of the new, he gives hint of 
a new typc of nature film which will later be further invested with allegorical meaning. 

• Baykuş 
The Owl 
Aleksandar Iliç, t ıpkı insanlar arasında olduğu gibi, hayvanlar arasında da, yani doğada da iyiler 
ve kötüler vardır diye düşünüyor. Baykuş'ta, sadece içgüdüsel olan soyunu sürdürme ve 
beslenme i r i l imlerinin ötesinde, başka türlere acı verme, şiddet ve kötülük tema'ları işlen iyor. 

According to Aleksandar lliç, t here are the good and t he bad in nature just as there are in the 
human world. "The Owl" deals with thcmes of cruelty, violence and evil quite beyond the 
mtural instincts of nourishment and the survival of the species. 

• Balyoz 
The Sledge Hammer 
Bir civcıv fabrikasında, çağdaş yöntemlerle üret ilen civcivlerin " kalite kontrol"u. Tüıııci de SJrı 
,.e sağl ıkl ı  olması gereken civcivler, görevli lerce kontrol edilmekte, " kurala uymayanlar" 
.ıyıklanarak bir varile atılmakta ve yer kaplamasınlar diye üstlerine bir balyoz innıektedir. Tım 
o sırada ortaya bir "kara" civciv çıkar. O küçük yarat ığın, ölüme gitmemek i\· in verdiği 
olağanüstü savaşını. Birçok film eleşt irmenine göre, dünya sinemasının "totalitariz.m"i ve " ı rk 
.ıyrı ın ı"na karşı yaptığı en güzel yapıtlardan biri. 

"Quality control" is carried out in  a factory raising chickens according ro the latest nıethods. 
The chickcns, which ıııust all be yellow and healthy, are inspccted by officials in the facıorv . 
. ını those "not up ro standard" thrown into a barrel and squashed under a sledge hammer in 
order to save space. At this poinr a "black" chicken appears, and we see the extr.ıordinarv 
struggle it makes not to be sent to its death. According to a number of film critics, ıhis is one 
of the finest filıns to have been made on the subject of "ıotalitarianism" and " r.Ke 
discri ın ination ··. 



Dünya Şenliklerinden 

Efes Pilsen'in değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is realized with the contribution 
of Efes Pilsen. 
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DUNYA ŞENLIKLERINDEN JAPONYA 

FROM THE WORLD FESTIVALS JAPAN 

•Ateş Bayramı 
Himatsuri 

Fire Festival 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 1 8 ' 

Mitsuo Yanagimachi 
Kenji Nagakami 
M asaki Tamura 
Toru Takemitsu 
Kinya Kitaoji, Kiwako Taichi, Ryota Nakamoto, Norihei 
Miki, Rikiya Yasuoka, Seiji Kurasaki, Maiko Kawakami 
Gunro Productions Seibu Group Cine Saison, 1984 

• Nigishima, Güneybatı Japonya'da bir kıyı köyüdür. 40 yaşlarındaki oduncu Tatsuo, ondokuz 
yaşındaki Pyota'nın da içinde bulunduğu ekibiyle ormanda çalışır. Karısı ve iki oğlu vardır ama 
çoğu zamanını avianınakla geçirmektedir. Eski gözağrısı Kimiko köye döner ve köyün 
meyhanesini işleten kızkardeşinin yanına yerleşir. Köyün çevresindeki balık  yatakları fuel oil 
sızıntıları yüzünden kirlenmekte, balıklar ölmektedir. Batı! inançlı balıkçılar bunun nedeninin, 
tabulara karşı gelerek dağda maymun aviayan Tatsuo olduğunu öne sürerler. Köye liman 
yapılacağını  önceden öğrenen spekülatör Yamakawa, yeni yol için gerekecek yerleri 
kapatmaktadır. Bir tek Tatsuo ona evini satmak istemez. Sonraki olaylar, Tatsuo ile köylüler 
arasındaki çelişkileri derinleştirir. Fırtınalı bir günde ormanda kalan Tatsuo, kendisine bir 
"tanrıça"dan emir geldiğini düşünür. Bölgenin yıllık Ateş Bayramı'nda gelenekiere uyulmadı�ını 
görünce, son derece öfkelenir ve ertesi gün beklenmedik bir eylemle içinde bulunduğu kargaşaya 
son verır . 

• Nigishima is a coastal viiiage in South-West ]apan. Tatsuo, a lumberjack in his forties, works in 
the forests with a team that includes the nineteen-year-old Ryota. Tatsuo is married with ıwo 
children but spends most of his time huming. His old flame Kimiko returns to Nigishima and 
moves in with her married sister, who runs the village's snack-bar. The prime fishing grounds 
near the viiiage are found comaminated by fuel oil and many fish have died. Superstitious 
fishermen ineline to blame Tatsuo, who defies taboos by huming monkeys up in the 
moumains. The speculator Yamakawa is anticipating the building of arnarİna in Nigishima by 
buying up the !and t hat will be needed for a new highway; Tatsuo is the only house-owner 
who refuses to dea! with him. The following incidems deepen the conflict between Tatsuo and 
the villagers. During a storm Tatsuo stays in the forest and apparemly receivcs an instruction of 
some kind from the "goddess". At the district's annual fire fest ival, Tatsuo flies imo a fury 
when the proper forms tradition are not observed next day he puts an end to his agony in a 
totally unexpected way. 

• Mitsuo Yanagimachi 

1944'te Japonya'da Ibaraki'dc doğdu. 
Waseda Universitesi'nde Hukuk 
okudu. Belgesel filmlerde yönetmen 
yardımcılı�ı yapmaya başladı. Kendi 
yapım şirketi Gunro'yu 1974 'te 
kurdu. Başarılı bir belgeselden sonra 
ilk konulu filmini 1979'Ja yönetti. 

Filmleri 

1979: Hokusai no Chizu 1 19 Yıllık 
Tasarı. 1982: Saraba İtoshiki Daichi 
1 Toprağa Veda. 1984: Himatsuri 1 
Ateş Bayramı. 

Mitsuo Yanagimachi was born in 
Ibaraki, Japan, in 1944. He read law 
at the University of Wasc.Ja. He 
began work as assistanı director in 
documentary films. He seı up his 
own production company Gunro in 
1974. A very successful documentary 
was followed in 1979 by his first 
feature film. 



DÜNYA ŞENLiKLERİNDEN ÇEKOSLOVAKYA 

FROM THE WORLD FESTIVALS CZECHOSLOVAKIA 

• Benim Küçük, Tatlı Köyüm 
Vesnicko, ma strediskova 

• Jiri Menzel 

• 

• 

• 

My Sweet, Little Viiiage 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/102' 

Jii-i Menzel 
Zdenek Sverak, Yaclac Sasek 
Jaromir Sofr 

Marian Labuda, Jiınos Ban, Rudolf Hrusinsky, Petr 
Cepek, Jan Harıl 
Barrandov Sıud, 1986 

Film, bir Çekoslovak köyündeki çeşitli kişiler, karakterler ve 'tipler'i; evlilik dışı ilişkilerin 
güldürüsünden, köyden sürülmek istenen köy delisinin içburkutan öyküsüne kadar varan çeşitli 
olaylarla anılarından örülü bir gündelik yaşam kesitini anlatır. Belli bir olay örgüsünden çok, 
bu tipiere ve olaylara yöneltilen ironik ama sevecen bakışın oluşturduğu bir ortam oluşur. 
'Üstsüzler'in salgını, Amerikan sinemasının vurdulu kırdılı filmlerine gösterilen düşkünlük . . .  
Bütün bunlar köylüler tarafından ciddi ciddi tartışılır ya da komik tepkilerle karşılanırken, köy 
doktorunun filmin en komik yönünü oluşturan serüvenleri de giderek karşı konulmaz bir 
durum alır. 

"Sıkı Gözedenen Trenler" ve "Şu Harika Filmciler" gibi filmleriyle tanınan yönetmen Jii-i 
Menzel, önceki filmlerinde olduğu gibi "Benim Küçük, Güzel Köyüm"de de ironiyle 
sevecenliği, kara mizahla Çekoslovak insanının kültürel özel liklerini kaynaştırıp bunlardan 
benzersiz bir güldürü yaratır. 

A human coınedy set against the background of a Czech village. A film that rests upon 
episodes, anecdotes and comic exploits rather than a "ploı". lt is pervaded by good-hearıed, 
affect ionate irony and Menzel gives us superb slapstick plus something more, a "comedy of 
cultural discrepancy ". Western values (in the form of "toplessness" or American acıian films) 
\"CrSUS the Czech viiiage mores result in  hilarious going on. Those who stili cherish Menzel's 
"Closely Watched Trains" or "Those Wonderful Men with a Crank", may well think this film 
one of his masterpieces. 

Jiri Menzel 1938 'de Çekoslovakya'da 
doğdu. 1968 olay ları na yol açan 
kültür adamlarından biri olan 
yönetmen, ilk çıkışını 1966 yılında 
"Sıkı Gözedenen Trenler"le yaptı. 
En iyi yabancı film Oscar'ını alan 
bu filmden sonra, tiyatro 
yönetmenliği, oyunculuk ve sinema 
alanında türlü çalışmalar yapan 
Menzel'in belli başlı filmleri 
şunlardır: Kızlar Okulunda Cinayet 
( 1 965); Sık Gözedenen Trenler 
( 1 966); Kaprisli Yaz ( 1 968); Bir 
Ormanın Yakınlarında Mahsur Kalış 
( 1 976); Elma Oyunu ( 1977) vb. 

Jiri Menzel was born in 
Czechoslovakia in  1938. One of the 
inıellecıuals who prepared the way 
for the events of 1 968, he made his 
first appearance as a director in  1966 
in the film "They Watched the 
Trains Go By", for which he was 
awarded an Oscar for the best 
foreign film. After this he worked as 
an actor and a director of stage 
plays, while at the same t ime 
engaging in  various types of film 
work. 
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DÜNYA ŞENLiKLERİNDEN PORTEKİZ 

FROM THE WORLD FESTIVALS PORTUGAL 

• Bir Portekiz Aynlığı 
Um Adeus Portugues 

A Portuguese farewell 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Joao Botelho 
Joao Botelho, Leonor Pinhao 
Acacio de A lmeida 
Olivier Messiaen 
Bui Furtado, lsabel de Castro, Maria Cabral, Fernando 
Heitor, Cristina Hauser 
Joao Botelbo, lstitute Portoghese Di  Cinema, Fondazione 
C. Guekian, 1985 

Renkli (color) ve siyah-beyaz (black-white) 35 m m/82' 

• Fi lmde, içiçe iki  öykü yer alır. S iyah-beyaz bölümlerde 1 973'te Portekiz Afrika'sının sık 
ormanlarında bir askeri birliği izleriz. Renkli bölümler ise bugünkü Portekiz'i anlatır. Ponekizli 
askerlerin ormandaki yolculuğu bir kuşağın beş yüzyı l l ık  sömürge Yönetim ine vedası 
niteliğindedir. 1 985' in Portekizinde geçen öykü ise, ülkenin kuzeyinden Lizbon'u gezmeye gelen 
ik i  köylünün, Paul ve Pietade'ın öyküsünü anlatır. Çift, küçük oğulları Alexandre ve A frika'da 
ölen büyük oğullarının karısı Laura ile biraraya gelir. Ancak bu girişimleri aralarındaki sessizliği 
ve acıyı yokedemeyecektir. Fi lmin iki böl ümü arasındaki bağ, oğullarını savaşta yitirm iş olan 
köylü çiftin anılarıyla kurulur. Kimse bu savaştan söz etmek istememektedir art ık ve aradan 12 
yıl geçmesine karşın acılar haı5. tazedir. 

• Two parallel stories. In the black and white sequences, we follow a patrol through the jungles 
of Portuguese Africa in !973, while the colored sequences are a depiction of the present. The 
last journey of the group of soldiers in  the jungle marks a generation's goodbye to five centuries 
of colonial rule. The story of the present tells the tale of Paul and Pistade, peasants from the 
north on a visit to Lisbon. An attempt at a family reunion with their younger son Alexandre, 
and with Laura, t he wife of their oldesr son who died in the war in Africa, fails to eliminare 
the pain and silen ce which se parates the m. The l in  k between t he two parts of the fi lm is to be 
found in the memory of the peasam couple. Now one wants to talk about the colonial war 
anymore, but even after a decade the experience is stili too painful. 

• Joao Botelho 

Portekiz'de, Lamego'da l l  Mayıs 
1 949'da doğdu. Coimbra ve 
Oporto'da sinema topluluklarının 
çalışmalarına katıldı. 1 974'tc 
mühendislik öğrenimini yarıda 
bırakarak, Ulusal Konservaruar 
Sinema Okulu'na girdi. Bu süre 
içinde film eleştirileri yazdı ve "M''  
adl ı  dergiyi çıkardı. 1 978'de Jorge 
Alves da Silva ile birl ikte i lk kısa 
filmini ,  1 98 1  'de ıse ilk konulu uzun 
fi lmini çekti .  

Konulu filmleri 

198 1 :  Conversaoa Acabada. 1 985: 
Um Adeus Ponugues 1 B ir  Portekiz 
Ayrı l ı� ı .  

Joao Botelho was born i n  Lamego, 
Ponugal, on l l  May 1 949. He took 
part in film work in both Coimbra 
and Oporto. I n 1 974 he abandoned 
his engineering studies to enter the 
National Conservatoire Cinema 
School. He wrote a number of film 
reviews and published a periodical 
emit!ed " M ". He made his first film 
in  collaboration with Jorge Alves de 
Silva in 1978, and produced his first 
feature film in 1 98 1 .  



DUNYA ŞENLIKLERINDEN . . . .  

FROM THE WORLD FESTIVALS U.S.S.R. 

• Büyük Gelin Avı 
Velikij pochod za nevestoj 

In Search of the Bride 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 

Goderdzi Cocheli 
Goderdzi Cocheli 
lgor Amasijskij 
Nodar Gabunija 
Guram Pirtzkhavala, Mikhail Kherkhedlidze, Tamara 
Sk h irtladze 
"Gruziafilm" Studio, 1985 

• Gürcistan'da dağlar arasına saklanmış küçük bir köy olan Cochi'de yaşayan insanlar kendilerini 
bölgenin en bilge ve güçlü insanları sayarlar. Kimsenin de bundan en ufak bir kuşkusu 
yoktur. Ancak bir gün komşu köylerin birinde yaşayan bir kız, Cochi köyünden aptal 
Shete'nin evlenme önerisini reddeder. Cochi köylüleri bunu kendilerine bir saldırı sayarak, 
çevre köylere üstünlüklerini kanıtlamak için saldırıya geçerler. Gürcistan halkının iron ik 
güldürü anlayışını sergileyen bir fi lm. 

• The inhabitants of a smail Georgian viiiage Chokhi hidden high in the mountains, considered 
themselves the wisest and strongest people in the area. Nobody argued about it for the simple 
reason that peasants from the neighbourhood did not even suspect it. Everything would be 
peaceful and quict if a gir! from a neighbouring viiiage did not refuse to marry foolish Shete. 
The Chokhi villagers took her refusal as a serious offense and started a caınpaign against the 
ncarest villages to prove their superiority. 

• Goderdzi Cocheli 

2 Kasım 1954 'de Cochi köyünde 
doğdu. 1972 yılında Tblisideki S. 
Rustaveli Tiyatro Enstitüsü'nün 
sinematografi fakültesine kaydoldu. 
197 4 yılında reji fakültesine geçti ve 
1979'a kadar L. Gogoberidze'nin 
kurslarına katıldı. 1977 yılında 
hikayeleri n i yayınladı. 

He was born in Cochi viiiage in 
November, 2nd, 1954. He is 
registered to S. Rustaveli Theatre 
Institute, Department of Cinema in 
Tbilisi. I n  197 4 he switched to 
Department of Directing attended to 
L. Gogoberidze's courses until 1979. 
In  1977 his stories are published. 

Filmografi 
1977 Mat' zemlja 1 A na Toprak 

(kısa film) 
1978 Slovo o dobrych 1 Bazı Cesur 

Insanlara Dair (kısa film) 
198 1 Mekvle 
1982 Rozdenie 1 Doğuş 

Voskreser'e 1 Pazar Günü (kısa 
film) 

1985 Veli ki j pochod za nevestoj 1 
Büyük Gelin Avı 

l l  
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UNYA ŞENLIKLERINDEN ISPANYA 
FROM THE WORLD FESTIVALS SPAIN 

•cennetin Yansı 
La Mitad del Cielo 

The Half of Heaven 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ ı27' 

Manuel Gutierrez Aragon 
M.G. Aragon ve Luis Megino 
Jose Luis Alcaine 
Milladario 
Angela Malina, Margarita Lozano, Antonio V. Yalero, 
Nacho Martinez, Samiago Ramos, Francisco Merino, 
Monica Malina 
Luis Megino p.c.s.a., 1986 

• Güzel ve çalışkan Rosa babasının gözdesidir. Tadı dilli bir bıçak bileycisiyle evlenıneye karar 
verdiğinde babası bundan hoşnut olmaz. Rosa'ya deli gibi aşık olan bileyci, dolandırıcının 
biridir. Rosa'nın, garip güçlere sahip olduğu söylenen iri yarı ve dinç büyükannesi bu konuda 
onu uyarır. Bileyci ölünce, Rosa küçük kızı Olvido'yu alarak Madrid'e gider. Pazar yerinde bir 
tezgah açar. Burada yaşam kolay değildir. ]uan adlı bir genç öğrenciyle tanışan Rosa, ondan 
hoşlanmasına rağmen aşık olmaktan kaçınır. A ma küçük bir lokama açtığında hesaplara 
bakması için Juan'ı işe alır. Lokama ile birlikte Olvido da büyür. Zamanla ]uan, Olvido'nun 
büyükannenin garip güçlerine sahip olduğunu sezer. Bir zamanlar 
büyükannenin Rosa'nın kocasının yazgısını önceden gördüğü gibi , birgün Oluido da ] uan'ın 
geleceğini söyler. Rosa, gid�rek ]uan ve Olvido arasında karar vermek zorundadır. 

• Pretty and hardworking Rosa is her father's favorite. That is why her father is very upset when 
she decides to marry the very glib and plausible knife-grinder. The knife-grinder is very much 
in love with Rosa but he also happens to be a crook. Rosa's grandmother, a huge and vigorous 
woman who seems to have strange powers, had warned her of this. When the seductor dies, 
Rosa goes to Madrid with her baby gir! Olvido. There, she manages to obtain a smail stall in 
one of the markets. Life at the market is not easy. She meets a young studem ]uan and realises 
that she likes him but she does her best not to fall in love with him. When Rosa opens a 
smail restaurant she asks Juan to help her with the accoums. Olvido grows up toget her with 
the small restaurant. Little by little, ]uan discovers that Olvido seems to have inherited the 
grandmoıher's special gifıs, and one day Olvido speaks about J uan's fate as the grandmoıher 
spoke once about that of Rosa's first husband. Rosa will have to choose between ]uan and 
Olvido . .  

• Manuel Gutierrez 
Aragon 

İspanya'da Samander'de doğdu. 
Madrid Universitesi Felsefe 
Bölümü'nü bitirdi. ı970 yılında 
Madrid Sinema Okulu'nun film 
yönetmenliği bölümünden diplama 
aldı. Kısa filmler yönetti, senaryolar 
y.azdı. Ilk uzun konulu filmini 
ı969'da yaptı. 

Manuel Gutierrez Aragon was born 
in Samander in Spain. He graduated 
from the Philosophy Department 
of the University of Madrid. In ı970 
he was awarded a diplama in the 
film directing in Madrid Cinema 
School. He directed a number of 
short films and wrote scenarios. He 
made his first long feature film ın 
ı969. 

Konulu filmleri 

1969: El Ultima de la 
Humanidad/İnsanlığın Son Günü. 
1977: Camada Negra 1 Kara 
Kuluçka. ı 978: El Corazon del 
Bosque 1 Ormanın Yüreği. 1982: 
Demonios en el Jardin 1 Bahçedeki 
Şeytanlar. ı 984: La N oc he mas 
Hermasa 1 En Güzel Gece. 1986: La 
Mitad del Cielo 1 Cennetin Yarısı. 



DÜNYA ŞENLiKLERİNDEN İSVİÇRE 

FROM THE WORLD FESTIVALS SWITZERLAND 

• Dağ Ateşi 
Höhenfeuer 

Alpine Fire 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 17 '  

Fredi M .  Murer 
Fredi M. Murer 
Pio Corradi 
Mario Bereııa 
Thomas Nock, Johanna Lier, Dorothea Moritz, Rolf 
lllig, Tilli Breidenbac:ı, Joerg Odermatt 
Bemard Lang S.A., 1985 

• Franzi ve abiası Belli, ana babasıyla birlikte A lpler'deki ıssız bir çifdikte yaşam.aktadır. Ailenin 
"bouebe" olarak çağırdığı Franzi doğuştan sağırdır ve hiç okula girmemiştir. Oğretmen olmak 
isteyen Belli ise, ailesine yardım etmek amacıyla okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Franzi ve 
abiası birbirlerine çok bağlıdır. Belli, Franzi'ye okuma yazma öğretİr. Çiftliğin zor yaşam 
koşullarına ve yalnızlığa birlikte göğüs germeye çalışırlar. Franzi daha fazla dayanamayarak 
dağlara kaçar. Bir gece Belli onun yanına gelir ve birbirlerinin olurlar. Onları bekleyen traj ik 
olaylardan habersizdirler. 

Yönetmen Fredi M. Murer, "Hep bana bunun tipik bir İsviçre filmi olup olmadığını 
soruyorlar. Alp Ateş/ , İzlanda'dan Japonya'ya herhangi bir ülkede ve benim bölgem Orta 
İ sviçre'de de geçebilirdi. Kaldı ki, bir film, bir filmdir, bir film .. :' diyor. 

• Franzi and his sister Belli live with their parents on an isolared farm in the Alps. The 
"bouebe", as the family calls Franzi, has been deaf since birth and does not go to school. Belli 
would !ike to become a teacher but has had to leave the school to help the family. Franzi and 
his sister are inseparable. Belli teaches her brother to read and write and together they face the 
isolation and hard conditions of life on the farm. Franzi cannot stand it any ınore and runs off 
into the mountains. One night Belli joins him and two becoıne lovers, unaware of the tragic 
consequences in store for them . .  

Fredi M .  Murer says about his film, "I  a m  always being asked i f  this is a typically 'Swiss' film. 
'Höhenfeuer' could have happened any where between lceland and Japan just as well as in 
central Switzerland, where I coıne from. After all: A film is a film, is a film .. : '  

• Fredi M. Murer 

1 Ekim 1940'ta İsviçre'de Lozan 
Gölü kıyısındaki Beckenried'de 
doğdu. 1956'da evini ve okulu 
terkederek Zürih'e iş aramaya gitti. 
1959'da Zürih Dekoratif Sanatlar 
Okulu'na yazılınaya ve fotoğrafçılık 
dalında uzmaniaşmaya karar verdi. 
1965'te kısa filmler çekmeye başladı. 
İlk  uzun konulu filmini 1 974'te 
yönetti. 

Born 1940, in central Switzerland, 
near the lake of Luzern. Trained in  
the  photographic department of  the 
Art School in Zürich. Since 1965 he 
has ınade about 20 documentary and 
fiction films. He is living as a free
lance filın-writer and ınaker in 
Zurich. 

1 19 
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DÜNYA ŞENLiKLERİNDEN MACARiSTAN 

FROM THE WORLD FESTIVALS HUNGARY 

•Henüz Zaman Var 
Idö Van 

Time 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 106' 

Peter Gothar 
Peter Esterhazy, Peter Gothar 
Zoltan David 
György Selmeczi 
Mark Zala, Kati Uzar, Zita Toth, Barna Gara, Tamas 
Cseh, Eva Ruttkai, Tibor Bitskey, Gyula Bodrogi 
Mafilm-Hunnia Studio, 1985 

• Her ikisi de otuz yaşlarının onalarında olan Mihaly ve llona Halasi, kızları Jutka ve oğulları 
Marci 'yle tatile çıkarlar. Karı koca, bu iki haftanın, aşınmış ilişkilerini yeniden canlandıracak 
bir heyecan yaratacağını ummaktadırlar. Cinsel istek uyandıracak elektrik! i bir araçları vardır ve 
onu renkli bir kutuda saklamaktadırlar. Gidecekleri otel, Balaton golü kıyısındadır. Yolda Tuna 
nehri üstünden geçerlerken, tanınmış bir kadın şarkıcının şarkılar söylediği bir gezi teknesine 
rastlarlar. Tutkularının simgesi olan bu kadın şarkıcı her yerde, kibrit kutusunun içinde bile, 
Halasi'nin karşısına çıkacaktır. Gittikleri otel bomboştur. Ne var ki, otelin bakıcısı karı kocaya 
aynı odayı vermez. Ayrıca elektrikli araç da çalışmaz. Bir dizi beklenmedik olaydan sonra tatil 
sona erer. A ilenin düşleri gerçekleşmemiştir ama çocuklarıyla yeniden birleşmişlerdir. Marci 
babasıyla birlikte bisikletle Tuna üstünden geçer. Gezi teknesi, kadın şarkıcıyla birlikte yine 
gözükür. Bu arada Marci biıyümüş, babası yaşlanmıştır ve teknedeki kadın şarkı söylemektedir: 
"Henüz Zaman Var': . .  

• Halasis-Mihiıly a n d  Ilona, both o f  them in their mid-thinies, set out on a holiday with their 
teenager daughter Jutka and young son Marci. Husband and wife are looking forward to these 
two with great expectation, hoping this break may bring them the passion that may salvage 
their luke-warm relationship. They have got hold of an electric appliance for arousing sequal 
desire and this they keep in a gentian-colored box. The holiday hotel is situated on the shores 
of Lake Balaton. A pleasure-boat appears on the Danube, with a well-known singer singing on 
board. The singer, the object of Halasi's desire, is ubiquitous; she will even emerge from a 
matchbox. At the moment, the holiday hotel is empty. All the same, the hotel keeper refuses 
to give husband and wife a room to themselves. To make matters worse, the electric appliance 
doesn't work. After a series of unexpected incidents, the holiday comes to an end. None of 
their daydreams has come true, but the best thing is that they are reunited with their children. 
Marci and his father cycle on to the bridge that spans the Danube. The pleasure-boat heaves 
into sight, with the singer on board. Meanwhile Marci has grown into manhood, and his father 
has grown old. And t he singer sings: "There is stili time': . .  

• Peter Gothar 

1947'de Pecs'de doğdu. Keszthely 
Tarım Üniversitesi'nde bir yıl 
okudu. Daha sonra Budapeşte'ye 
gelerek bir yıllık bir endüstri 
kursuna katıldı. 1968'de yardımcı 
yönetmen olarak Macar 
Televizyonu'na girdi. Dört yıllık bir 
eğitimden sonra Macar Sinema ve 
Tiyatro Sanatı Akademisi'ni bitirdi. 
1979'dan sonra Theatre Gergely 
Csiky adlı bir tiyatro topluluğunda 
çalıştı. Televizyona belgeseller, çocuk 
filmleri ve oyunlar çekti. I lk 
konulu uzun filmini 1 979'da yönetti. 

Konulu filmleri 

1979: Jaiındek ez a nap 1 Bedelsiz 
Bir Gün. 198 1 :  Megall az idö 1 
Zaman Duruyor. 1985: Idö Van 1 
Henüz Zaman Var. 

Peter Gothar was born in Pecs in  
1947. After studying for a year in 
the Keszthely School of Agriculture 
he moved to Budapest where he 
followed a year's course in industry. 
In  1968 he joined Hungarian 
Television as an assistant director, 
and after four years' training he 
graduated from the Hungarian 
School of Cinema and Theatre Am. 
In 1979 he joined a theatre group 
known as the Theatre Gergely 
Csiky. At the same time he ınade 
documentaries, children's films and 
plays for television. He ınade his 
first long feature film in 1979. 



DUNYA ŞENL KLERINDEN FRANSA 

FROM 1HE WORLD FESTIVALS FRANCE 

• Kırda Bir Pazar 
Un dirnanche a la campagne 

Sunday ın the Countrv 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/94' 

Bertı-and Tavernier 
Pierre Bost'un "Monsieur l 'Admiral va Bientôt Mourir" 
adlı romanından Bertrand Tavernier ve Colo Tavernier 
Bruno de Keyzer 
Gabriel Faure 
Louis Lucreux, Sabine Azema, Michel Aumont, 
Genevieve Lnich, Claude Winter, Thomas Duval, 
Quentin Ogier 
Sa Films-Films A2, 1984 

• Bertrand Tavernier 

194 1 'de doğdu. Hukuk öğrenimini 
yarıda bırakarak film 
yönetmenleriyle röporıajlar yapmaya 
ve film eleştirileri yazmaya başladı. 
Bir süre Amerikan filmlerinin basın 
görevlisi olarak çalıştı. İlk  uzun 
konulu filmini 1974'te yöneni. 

Bertrand Tavernier is born April, 
194 1 ,  Lyon. After classical studies 
and baccala ureat, s pe nt a year at law 
school. Assistant to Jean-Pierre 
Melville on Uon Morin, pretre. 
196 1 :  he became press officer to 
Georges de Beauregard. 1965: he 
became freelance publicity agem; co
wrote book "30 Ans du C inema 
Americain"; co-scripıed ıwo spy 
thrillers. 1 972: gave up job to 
concemraıe on making feature films. 

Filmleri 
197 4 L'Horloger de Saim-Paul 1 

Saim Paul Saaıçisi 
1975 Que La Fete Commence 1 

Şenlik Başlasın 
1977 Les Enfanıs Gaıes 1 Şımarık 

Çocuklar 
1979 La Mort en Direct 1 Ölümü 

Beklerken 

• Bay Admiral yaşlan makıadır. Paris'ten trenle gelinen güzel bir evi vardır. Ev, yağlı boya resimler 
ve renklerin sıcaklığıyla doludur. Yaşlı hizmeıçisiyle birlikte Bay Admiral, kentten karısı ve iki 
çocuğuyla kendisini ziyarete gelen oğlunu karşılar. Bir zamanlar evin küçük kızı olan In�ne 
birden büyük bir canlılıkla sahneye girer. Görünürdeki coşkusunun ardında, In�ne'nin de 
gizlediği duyguları, mutsuzlukları vardır. Gün ilerler, çocuklar oynayacak yeni şeyler ararlar, 
büyükler öğle yemeğincieki şarabın etkisiyle gevşerler ve Irene, kendisini çok seven ve sık sık 
gelmesini isteyen babasını arabasıyla bir geziye çıkarır. Gezi sırasında bay Admiral bazı 
kaygılarını ve geride kalmış yaşamının hüznünü kızıyla paylaşır. Herkes çay için yeniden 
biraraya gelir, lrene akşam yemeğine kalmaya karar verir ama Paris'ten gelen bir telefon 
yüzünden apar topar evden ayrılır. Bay Admiral, öteki konukları isıasyona kadar geçirdikten 
sonra güzel evine, bahçesine ve yalnızlığına döner. Her zaman Izlenimci resim akımının izinde 
gitmiş ama bu akımın bir parçası olamamıştır. Yarın yeni bir resme başlayacak mıdır acaba? 

1980 U ne Semaine de Vacances 1 Bir 
Haftalık Tatil 

• Monsieur Admiral is gening old; he has a lovely home, a ırain ride from Paris. In the house 
ıhere are painıings and warmıh of colour everywhere. Monsieur and his servant look forward 
to that wal l, to the station, to the son and daughter-in-law and the two liııle children. When 
suddenly the one time daughıer of the house bursts upon the scene with all her viıality. But in 
spiıe of the surface exuberance, lrene has her own seeret areas of frusıraıion and unhappiness. 
The day progresses, the children always seeking someıhing new to play wiıh and the adults 
gening sleepy from ı he effecıs of the red w ine. Mr. Admiral loves his daughıer, he w is hes she 
would visiı him more often and when she ıakes him for a ride in her car, he shares wiıh her 
some of his worries and regrets that life has possibly passed him by. . .  

Everyone gaıhers for tea and lrene decides t o  sıay for dinner, buı a ıelephone call from Paris 
makes her leave in a sudden panic. Saying goodbye to his guests. Adıniral walks slowly back to 
his lovely home and garden-and loneliness. He has always been an artİst of the lmpressionist 
school yeı never fully a pan of it. Will he begin a new picture ıhe nexı day' 

1 982 Coup de Torchon 1 Toptan 
Temizlik 

1984 Un Dirnanche a la Caınpagne 
1 Kırda Bir Pazar - Mississipi 
Blues 

1986 Auıour de Minuiı 1 Geceyarısı 
Suları 
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ŞENLIKLERINDEN UNUS 

FROM THE WORLD FESTIVALS TUNISIA 

• Küllerin Adamı 
Rih Essed 

Man of Ashes 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Nuri Buzid 
Nuri Buzid 
Yusuf Ben Yusuf 

• 

• 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 09' 

Imed Maalal, Halid Ksouri, Habib Belhadi 
SATPEC (CinC-TelC-Films 1 Tunus Kültür Bakanlığı), 
1 986 

1986 Taormina Festivali'nde büyük ödülü kazanan Tunus filmi Kül Adam, çocukluklarında bir 
eşcinselin tecavüzüne uğramış iki arkadaşın, cinsel yaşamlarında içine düştükleri bunalımı konu 
ediniyor. Delikanlılardan biri evlenmek üzeredir ama evliliği başaramayacağı korkusuyla bundan 
kaçınmaktadır. Evlenmek üzere olan delikanlıya arkadaşı, evinden ayrılıp özgür bir yaşam 
sürdürmesini öğütler. Bu öneri gencin ailesinde duyulunca, ortalık birbirine girer ve önlemek 
amacıyla dayak ya da şeytan kovma gibi yöntemlere bile başvurulur. Ilk kadın deneyimi de 
başarısızlıkla sonuçlanınca, delikanlılar sorunu kendileri çözmeye karar verirler. Sonunda biri 
cinselliği hakkındaki kuşkulardan kurtulmuş, ötekisi daha kurtulamamış da olsa ikisinin de 
ırzına geçen adamı bulur ve ondan öç alırlar. Yapıt, Arap dünyasında bugüne kadar yapılmış en 
yürekli filmlerden biri olarak görülmüştür. Birçok konudaki tabuyu birden yıkan, ustalıkla 
yapılmış bir örnek olarak büyük ilgi çeken yapıt, yoğun tartışmalara da yol açmıştır. 

Two young Tunisian men, both of them victims of homosexual assaults in  the ir youth, face 
serious difficulties in their sexual lives. One of them is on the t hreshold of marriage but 
cannot go through with it. His friend advises him to leave home and live a free life. This 
creates an uproar in the young man's family which resorts to such outdated measures as a good 
whipping or exorcism as a cure. Finally, a friend takes the young man off to gain his first 
experience with a woman. None of this helps however and in the end both of the boys take 
revenge on the man who raped them. A very skilfully made film, Rih Essed has been the 
subject for great controversy in the Arab world. The film's depiction of homosexuality, a 
lancimark on its own, has aroused great interest as well as considerable hostility. What no one 
can doubt is the sincerity and the overwhelming intensity which the film is made. 

• Nouri Bouzid 

Nuri Buzid 1945'te Tunus'ta Sfax'ta, 
doğdu. 1966-1967 yıllarında Tunus 
Televizyonu'nda yapımcı yardımcısı 
olarak çalıştı. Brüksel Ulusal Yüksek 
Görsel Sanatlar Enstitüsü'nde 
yönetmenlik öğrenimi gördü ve 
burayı 1972'de bitirdi. 
İçlerinde "Kutsal Hazine 
Avcıları"nın da bulunduğu birkaç 
filmde yönetmen yardımcılığı yaptı. 
Küllerin Adamı Nuri Buzid'in ilk 
filmi . 

Nouri Bouzid was born on 22 
November 1945 in Sfax, Tunisia. ln 
1 966-67 he worked as a production 
assistant on Tunisian TV and 
subsequently studied directian at 
Brussels Institut National Superieurdcs 
Arts de Spectacles, whence he 
graduated in 1 972. He has been an 
assistant director on several fon,ign 
film s shot in Tunisia, including Raiders 
of the Lost Ark and A.D. - Anno 
Domini. Man of Ashes in his first 
feature. 



DÜNYA ŞENLiKLERİNDEN FRANSA 
FROM THE WORLD FESTIVALS FRANCE 

• Paltoquet • Michel Deville 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

M ichel Deville 
Michel Deville 
Max Pantera 

• 

• 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 3S mm/92' 

Anton Dvorak, Leos Janacek 
Fanny Ardant, Daniel Auteul, Richard Bohringer, 
Philippe LOOtard, Jeanne Moreau, Michel Piccoli, An Luu 
Elefilm - Erato Films, 1986 

Hapishaneyi andıran duvarlar ona öyle uzak ki, kendisini kocaman bir uzayda kaybolmuş 
hissediyor. Hava kararıyor. O yalnız. 
Hayır. Hava çok sıcak. Dışanda gözleri kör eden bir sıcak var. A ma önemi yok, dışarı çıkmaya 
kimse niyetli değil. Biraz sonra her günkü gibi yağmur yağacak. Saat beş olacak. 
Birisi geliyor. Ardından başkaları. Dört kişi oluyorlar. Kağıt oynayacaklar. Kağıtlar yapışkan, 
yıpranmış. Bir kafedeyiz. 
Sonunda onu görüyor. O kadını. O kadın düş görür, başkalanna düşler gördürür. 
Başkalarını öldürür de . . .  
Dostlar? Düşmanlar? Yalancılar? İntikamcılar? Sahtekarlıklar? Oyunun sonu. 
Paltoquet ne demektir' 
Yayıncının notu: Sözlüklerdeki karşılıkları, Michel Piccoli'nin filde oynadığı rolün 
tanımlanması için neden bu sözcüğün seçildiğini hiç haklı çıkarmamaktadır. 

Walls !ike those of a prison, and so far away that perhaps he feels lost in too great a space. 
lt is getting dark, he is alone. 
No. lt is hot. Outside, the heat is blinding. This makes no difference. 
No one is going out. And soon, !ike every day, it is going to rain .  lt will be five o'clock. 
Sameone is coming. Then the others. There are four of them. They are going to play. The 
cards are sticky, worn. We are in a cafe 
And then, ıhere she is. lt's her. She dreams, makes others dream, she also kilis them. 
F riends? Enemies? Liars? Avengers? Cheats? En d of the game. 
What is a !out (Paltoquet?) 
Editor's note: The definitions of this word in the dictionaries completely cannot justify the 
choice of it to characterize Michel Piccoli's role in the film. 

13 Nisan 193 1  'de Fransa'da 
Boulogne-sur-Mer'de doğdu. Henri 
Decoin'a yönetmen asistanlığı 
yaparak 19S l 'de sinemaya geçti. 
19S8 'de ilk filmini yönetti. Bu 
dönemde çok etkili olan " Yeni 
Dalga" akımının dışında yer aldı ve 
klasik bir anlatımı yeğledi. 

Born in April, 193 ı ,  at Boulogne
sur-Mer, M ichel Deville studied 
philosophy and liıerature. 

Başlıca filmleri 
ı9S8 Une Balle dans le Canon 1 

Topun İçindeki Mermi 
ı960 Ce Soir ou Jamais 1 Ya Bu 

Akşam Ya Hiç 
ı963 L'Appartement des Filles 1 

Kızlar Apartınanı 
ı966 Tendres Requins 1 Nazik 

Köpekbalıkları 
ı 970 Raphael ou la Debauche 1 

Rafael ya da Safahat 
ı 972 La Femme en Bleu 1 Mavili 

Kadın 
ı978 Le Dossier sı 1 Dosya s ı  
ı 982 L e  Petit Bande 1 Çocuklar 

Çetesi 
1984 Peril en la Demeure 1 Evde 

Tehlike 
1986 Paltoquet 

123 



124 

DUNYA ŞENLIKLERINDEN POLONYA 

FROM THE WORLD FESTIVALS POLAND 

• Şapkalı Kadın 
Kobieta w Kapeluszu 

Woman in the Hat 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/82' 

Stanislaw Rozewicz 
Stanislaw Rozewicz 
Jerzy Wozcik 
Jerzy Saranowski 
Hanna Mikuc, Henryk Machalica, Wieslaw 
Mazurkiewicz 
Zespoly filmowe, ı984 

• Genç aktris Eva, yıllardır önemli bir rolde oynayabilmek için uğraşmaktadır. Çocukluğunun 
anıları ve kariyeriyle ilgili rüyalarıyla beraber yaşamakta, böylece gitgide içine kapanmaktadır. 
Sonunda kendisine önemli bir rol verilir, Kral Lear'da Cordelia rolü. Eva Shakespeare okur, yaşlı 
bir aktör ile Cordelia rolü üzerine tartışır, ama birazdan yönetmenin rolü başka bir oyuncuya 
verdiğini öğrenir. 

• A young actress Eva has vainly dreamed of getting a real big role for a few years. She lives on 
the memories of the childhood, day dreams about a career and more and more withdraws into 
herself. Finally she is promised a dreamy role, the part of Cordelia in King Lear. Eva starts to 
read Shakespeare, learns her lines and talks to and old actor about her part. Meanwhile she 
learns that the director has given the part of Cordelia to anather actress. 

• Stanislaw Rozewicz 

Stanislaw Rozewicz ı924'te 
Radomskao'da doğdu. ı 946'de film 
çekmeye başladı. Oneelikle 
dökümanter filmler çekti ve Lodz 
stüdy05unda çalıştı. Savaş yıllarında 
halkının durumunu ve bireyin 
davranışlarını yansıttığı filmlerle 
övgü kazandı. Geçmişin ve 
günümüzün ahlaki değerleriyle ilgili 
filmler çekti ve özellikle Polonyalı 
yazarların kitaplarından yapt ığı 
uyarlamalada dikkati çekti. 

Stanislaw Rozewicz was born in 
Radomskao in ı 924. In ı 946 he 
took up movie making, initially as a 
documentary film director, and then 
as a second-unit director in the 
feature film studio in Lodz. He 
earned part icular acclaim and 
recognition for films which present 
men's behaviour in the face of war. 
He takes up intricate moral themes 
of the past and the present. He has 
close cooperation ties with 
outstanding polish book authors. 

Önemli filmleri 
ı956 Three Women 1 Üç Kadın 
ı964 Echo 1 Yankı 
ı 975 Edlen Leaves 1 Sonbahar 

Yaprakları 
ı982 Mrs. Latter's Pension 1 Bayan 

Latter'in Pansiyonu 
ı 984 Woman in the Hat (Şapkalı 

Kadın) 



DÜNYA ŞENLiKLERİNDEN S.S.C.B. 

FROM THE WORLD FESTIVALS U.S.S.R. 

• Tanıksız 
Bez svideteley 

In Private 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/'97' 

Nikita Mikhalkov 
Nikita Mikhalkov, Sofia Prokofyeva, Ramiz Fatal iyev 
Pavel Lebeshev 
Eduard Artyemyev 
l rina Kupchenko, Mikhail Ulyanov 
Mosfi lm, 1983 

• Filmin konusu, iki  odalı bir evde geçer. Erkek eski karısını ziyaret etmeye karar verir. Bu 
ziyaret fi lmin yarat ıcıianna lıüzünlü bir aşk öyküsünü dile get irme fı rsat ın ı  verir. Çift ş imdi 
birbirinden ayrılmıştır. Erkek, bir öğretim üyesinin kızıyla birl ikte olabilmek için karısını 
bırakmıştır. Bütün amacı da, kendisine daha iyi  bir yer edinebilmektir. 

Ziyaret sırasında erkek, karısının meslektaşlarından biriyle evlenmek üzere olduğunu öğrenir. 
Bir zamanlar aşağı ladığı ve o nedenle aralarının açık olduğu o adam, üstelik, ş imdi kendi 
başarısı için karar verecek bir düzeye gelmişt ir. Erkek, eski karısına, bu meslektaşıyla arasındaki 
anlaşınazlığı bi l ip bil mediğini sorar. Bütün amacı evli l iği önlemektir. 

ik i  erkek arasındaki rekabet ve çatışma sonunda "iyi"nin yani yaşamını  insanların murluluğuna 
adayan kadın' ın zaferiyle son bulur. Yalanlar ve ödünlerle yaşayan, iki  yüzlü ve fırsatçı erkek, 
tümüyle bir ahlak çöküntüsüne sürüklenir. 

• The whole action of the fi lm takes place in a r wo-roomed fiat. The ınan decides to pay a visit 
to his former wife, and this visit provides the makers of the film with the subject of a sad love 
story. The r wo are now separated. The husband has abandoned his wife to l ive together wirh 
the daughter of a teıcher. His whole aim is to att,ı in a higher social status. 

During the visit the husband learns that his wife is about ro marry one of his colleagues. This 
man, whom he had formerly t reated with contempt and wirh whom he is now on very bad 
terms, has risen to a position in whiclı he is able to decide on the success or failure of the 
husband's futurc career. He asks his wife whether or not shc is aware of the misunderstanding 
between the two. He determines to prevent th is march. 

The rivalry and conflict between the ıwo men cnd with the victory of the "good", of the 
woman, who devates herself to promoting the furure happiness of ıııankind. The husband, a 
cynic and opportunist, with a l i fe of compromise and deceit, falls into complete moral collapse. 

• Nikita Mikhalkov 

Yönetmen Andrei-Mikhalkov 
Konchalovsky'n in  kardeşi olan Nikita 
Mikhal kov, kardeşiyle birl ikte genç 
Sovyet sinemasının öncüleri arasında 
sayılmaktadır. 1 969'da A ndrei
Mikhalkov Konchalovsky'nin 
yönettiği "Un Nid de 
Gentilshommes"un ve G. Çukray'ın 
"Askerin Türküsü" film in in  
senaryoların ı  yazan Mikhalkov, 1978-
79'da kardeşinin "Siberiad" adlı 
film in in  senaryosunu V. lejov'la 
bir l ikte yazdı .  Aynı zamanda f i lmin 
önemli rollerinden bir ini  üsrlendi. 

N ikita Mikhalkov is A ndrei 
Mikhalkov-Konchalovsky is brother, 
and he is accepted as one of the 
pioneer for young Soviet Cinema. 
He wrote the seripts of "The Ballad 
of a Soldier" by G .  Çukray "Un 
Nid de Gent ilshomnıes" by A.M . 
Konçalovksky. He takes part in the 
films as an actor too. 

Filmleri 
1976 Baba Lioubvi (Aşk Kölesi) 

Neokonchenaya Pyese Diya 
Mechanicheskogo Pianino 
(Mekanik Bir  P iyano iç in 
Bitmemiş Parça) 

1 978 Piats Vercherov (Beş A kşam) 
1979 Neskolko Dney iz Zh izni I. 

Oblomova (Obloıııov'un 
Yaşamından Birkaç Gün) 
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DUNYA ŞENLIKLERINDEN FRANSA 

FROM THE WORLD FESTIVALS FRANCE 

• Therese 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/90' 

Alain Cavalier 
Alain Cavalier ve Camille de Casabianca 
Philippe Pousselot 
Alain Lachassagne, Dominique Dalmasso 
Catherine Meuchet, Aurore Prieto, Sylvie Pabault, 
Chislaine Mona, Helena Alexandridis, Clemence Massart, 
Nathalie Bemart 
AFC-Films A2-CNC, 1986 

• Therese Martin, Karmelit tarikatına bağlı çok genç, neşeli, açık görüşlü bir rahibedir. Aynı 
zamanda idealist biridir. Babasının ölümü, manastırın katı kuralları, yaşam zorlukları ve 
bakımsızlık sonucunda sağlığı ciddi biçimde bozulur. Duyduğu fiziksel acı ve inancıyla 
geleneklerini sarsan kuşku, Therese'i kuşatır. Genç kız kendini iki yandan saldırıya uğramış 
bulur. 1 897'de veremden ölür. 1925'te azize düzeyine çıkartılır . 

• Therese Martin, is a very young, gay and open m inded Carmelite nun. She is an idealist. The 
death of her fat her, the intolerable reality of the convent , the hardships and lack of medical 
attention, seriously jeopardize her health. Therese , beset by physical pain and doubt which 
undermine her faith and convictions, finds herself attacked on both sides. She died of 
tuberculosis in 1 897. She was canonized in 1925. 

• Alain Cavalier 

193 l 'de Fransa'da Vendame 'da doğan 
Alain Cavalier, Paris Film Okulu 
IDHEC'te okuduktan sonra Louis 
Malle ve Eduard Malinaro'nun 
yardımcıtıklarını yaptı .  

Filmleri 
1958 Un Americain (Bir Amerikalı) 

Le Combat (Savaş) 
1964 L'Insoumis (Baş Eğmeyen) 
1967 Mise a Sac (Çantaya Konulan) 
1968 La Chamade 
1976 Le Plain de Su per (Müthiş Plan) 
1978 Martin et Ua 
1979 Ce Reponder ne Prend pas de 

Messages (Cevap Verici Mesaj 
Almıyor) 

198 1 Un Etrange Voyage (Garip Bir 
Yolculuk) 

1986 Therese 

Alain Cavalier was born Alain 
Fraisse in Vendôme, France, in 193 1 .  
After studying a t  the Paris film schoc 
IDHEC he entered the industry as 
an assistant to the directors Louis 
Malle and Edouard Molinaro. 



DUNYA ŞENLIKLERIN . . . . 

FROM THE WORLD FESTIVALS U.S.S.R. 

• Yabani Güvercin 
Cuzaja, belaja i rjaboj 

The Wild Pigeon 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/98' 

Sergei Soloviev 
Sergei Soloviev 
Yuri Klimenko 
lsaak Schwarz 
Slava Ilyuschenko, Sergei Garmash, Sultan Banov, 
Vladimir Steklov, Lyudmille Savelyeva 
Kazakh Film, 1986 

• 1 946 sonbaharında Batı Kazakistan'da küçük bir kasabanın yoksul kenar mahalleleri. Barış 
insanların neşesini geri getirmiştir. Kasabanın tüm sevinci sanki güvercinlerde somutlaşmıştır. 
Ama güvercinlerin yüksek bir değeri vardır, alınıp satılabilirler, hatta çalınırlar. Kasabacia gizli 
"güvercin çeteleri" türemiştir. Bir gün kasabanın üstünde çok güzel bir güvercin belirir. 

Kuş çok akıllı ve dikkatlid ir, kendisini insanların ellerinden kurtarınayı becerir. Ama İvan 
yaşamını tehlikeye atarak beyaz güvercini yakalar ve bir anda ilgi merkezi durumuna gelir. 
Çeteciler kuşu sat ın almak, değiştirmek ve dümenler çevirerek ele geçirmek isterlerse de Ivan 
direnir. Derken bir gün kuşu çalınır. ivan bir ikilemle karşı karşıyadır; ya güvercini olmadan 
yaşamayı göze alarak suç dünyasına boyun eğecek ya da yaşamı  pahasına onlara direnecektir. 

• Autumn 1 946. The poor outskins of a smail town in Western Kazakistan. Peace restores 
happiness to the people, the joy of the whole town seems to be symbolised in its pigeons. But 
a pigeon is of great value - it can be bought and sold, and even stolen. Seeret "pigeon gangs" 
has multipl ied in the town. One day a beautiful white pigeon appears. The bird is shrewd and 
manages to cscape. Ivan catches the white pigeon at the risk of his life and becomes the focus 
of general attenıion. Though the gangs usually try to buy it, exchange it out of him, Ivan is 
firm. The pigt'On is si ınply stolen from him. Ivan faces an alternative - to agree to live 
without the pigeon, subnıitting to the mean laws of a cruel criminal world, or to fight with 
theın ıo get it back. 

• Sergei Soloviev 

Sergei Soloviev 1944'te Kem'de 
doğdu. Moskova Sinema Okulu'nda 
öğrenimini tamamladıktan sonra 
1966'da gerçekleştirdiği belgesel film 
Yzgljanite na litso ile Lipsiz 
Festivalinde ödül aldı. 1972 'de çektiği 
Stancionnyj smotritel Venedik'te 
ödüllendirildi. Con Sto drej posle 
detstva adlı filmi 1975'te Berlin'de 
Gümüş Ayı ödülünü kazandı. 

Sergei Soloviev is born in  1944, 
Kem, USSR. After studying in 
Moscow Film School his 
documentary Yzgljanite na litse 
(Look at His Face) is awarded in 
Lipsia Film Festival. In 1972 his film 
Stancionnyj smotriel (The lnnkeeper) 
is awarded in Venecia. Sto dnej posle 
detstva won Silver Bear Prize in  
Berlin, 197 5.  

Filmleri 

1966 Yzgljanite na litso 1 Yüzüne 
Bakınız 

1969 Ot nceego delat 1 Zaman 
Doldurmak 

1971 Egor Bul yceu i drugie 1 Egor 
Bulyceu ve Başkaları 

1972 Stan cionnyj smotriel 1 Hancı 
1975 Sto dnej posle detstva 1 

Çocukluktan Sonra 100 Gün 
ı 976 Melodii bel oj noci 1 Beyaz 

Geceler Melodisi 
1980 Spasatel 1 Kurtarıcı 
1982 Naslednica po prjamoj 1 

M irasçı 
ı 983 Iz brannye 1 Tercih 
1986 Cuzaja, belaja i rzaboj 
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FROM THE WORLD FESTIVALS FRANCE 

• Yeşil Işın 
Le Rayon Vert 

The Green Ray 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/90' 

Eric Rohmer 

Sophie Maintigneux 
Jean-Louis Yalero 
Marie Riviere, A rnira Chemakhi, Sylvie Richez, lrene 
Skoline, Eric Hamm, Gerard Ouere, Brigine Poulain, 
Maria-Couıo-Palos, lsa Bonnet, Yve Doyhambourne, 
Paulene Christlein, Yincent Gauthier 
Les Films du Losagne, 1985 

• Temmuzun ikisi. Delphine tatil iç in ne yapacağını hala bilmemektc ve yaln ız başına bir yere 
gitmek istememektedir. Bürodaki kızlar ise tatile erkek arkadaşlarıyla birlikte çıkmaktadırlar. 
Onun erkek arkadaşı yoktur. Peri masallarına artık inanmamakta, o ayın yıldız falı da pek 
umut vermemektedir. 

Sempat ik bir kız arkadaşı üç günlüğüne gideceği Normandiya'ya çağırır onu. Sonunda Delphine 
kıyı kenti Biarritz'e gitmeye karar verir. Orada İsveç 'li bir kızla tanışır. K ızın dostça öğüdü, 
yalnızlığını ve sıkıntısını artırmaktan başka sonuç vermez. 

Ne var ki, dönüş günü bu kara öykü pembe, daha doğrusu yeşil bir öyküye dönüşür. Çünkü 
yeşil ,  Delphine'in rengidir ve bir gece Jules Yeme'in ünlü "Yeşil lşın"ı hakkında anlatılanları 
duymuştur. Ağustos'un dördünde, Biarritz İstasyonu'nda Delphine'in yazgısı belirlenir.. 

• The second of July. Delphine does not yet know where she will go for her vacat ion. She 
doesn't want to go anywhere alone, and the girls in her office are all leaving with their 
boyfriends. She has no boyfriend. She no langer believes in fairies, and her horoscope for this 
month offers no cansolation whatever. 

A sympathetic girlfriend invites her to Normandy where she stays only there days. Finally 
Delphi ne turns up in the seaside resort of Biarritz where she makes the acquaimance of a Swedish 
girl, whose friendly advice merely inereases her loneliness and malaise 

lt is upon her return that this black tale takes on a pink hue, or to be more exact, a green 
one. Because green is Delphine's color and one night she overhears a conversation about Jules 
Yerne's famous "Green Ray". In Biarritz Station on August 4, Delphine's fate is sealed. 

• Eric Rohmer 

Asıl adı, Jean-Marie Maurice Scherer 
olan yönetmen, 4 Nisan 1920'de 
Fransa'da Nancy'de doğdu. Edebiyat 
okudu. Sinema alanında araştırmalar 
yaptı. 1950'den sonra kısa filmler 
çekmeye başladı. Önemli yayın 
organlarında film eleştirileri yazdı. 
1950'de Gadard ve Rivette'le birlikte 
kısa ömürlü Lo. Gazetıe du 
Cinema'yı çıkardı. 1957'de ünlü 
Cahiers du Cinema dergisinin 
editörlüğünü yaptı .  1952'de çektiği 
ilk uzun filmi bitiremedi. 1960'larda 
yapt ığı ve "Ahlaksal Öyküler" adını 
verdiği altı filmle adını uluslararası 
alanda duyurdu. 1980'lerde ise 
"Güldürüler ve Özdeyişler" adını 
verdiği bir dizi film yönetti .  

Born in 1920, Eric Rohmer began 
his movie career as a critic. Then he 
wrote screenplays, namely for Jean
Luc Godard. In 1959, he began a 
career as a director without 
involvement in any trends. His chief 
works make up the "Six Moral 
Tales" directed between 1963 and 
1972. Eric Rohmer has directed 14 
films whose screenplays were all 
written by him as well. 

Filmleri 
1952 Les Petites Filles Modeles 1 

Küçük Kızlar (bitiremedi) 
1 967 La Collectionneuse 1 

Koleksiyoncu 
1969 Ma Nuit Chez Maud 1 

Maud'un Odasındaki Gecem 
1970 Le Genou de Claire 1 Claire'in 

Dizi 
1980 La Femme de L'Aviateur 1 

Havacının Karısı 
1981 Le Beau M ariage 1 U ygun Bir 

Evlilik 
1982 Pauline a la Plage 1 Pauline 

Plajda 
1984 Les Nuits de la Pleine Lune 1 

Dolunay Geceleri 
1985 Le Rayon Yen 1 Yeşil Işın 
1986 L'Ami de mon Amie 1 Kız 

Arkadaşıının Erkek Arkadaşı 



Avrupa'da 7. Adam 

STFA Yapı Yatırımlan A.Ş.'nin değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is realized with the contribution 
of STFA Yapı Yatırımlan A.Ş.'nin 
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• Farklılıklar ve Sorunlar: • • •  
"Göçmen Işçiler Ustüne Filmler" 

• "Göç" Türkiye'yi yıllardır çok 
yakından ilgilendiren bir olgu. 
Ekonomik yönden olduğu denli 
kültürel yönden de. Yazın 
alanında, özellikle 197 1  'den 
günümüze değin yurt dışında 
ikamete zorunlu kılınan 
yazarlarımızın katkısıyla, bu olgu 
üstüne yoğun bir üretim 
gelişirken, sinema alanında ne 
üretici, ne de izleyici yönünden 
aynı ilgiye rastlayamıyoruz. 

Günter Wallraff'ın "En 
Alttakiler" adlı  filmi, Türkiye 
insanını doğrudan 
ilgilendirmesine rağmen çok az 
sayıda izleyici tarafından 
izleniyor. Bu filmin izlenınesini 
istemeyen bir kesim de böyle 
filmlerle, "soydaşlarımızın ve 
milletimizin küçük düşürüldüğü" 
kanısında. Devekuşu örneği. 

Gittikleri ülke ve kentlerin en 
yoksul, hatta terkedi lmiş 
mahallelerini mesken tutmuş, 
içinde yaşadıkları kültür ile 
varolan ilişkileri arasında bir 
uçuruma düşmernek amacıyla 
çevrelerine ördükleri koza içinde 
yaşayan göçmen işçilerin bu 
farklılıkları, Avrupalı 
yönetmenlerin ilgisi çekiyor. 
Yaşayanın bilincinde olmadığı ya 
da yaşamını sürdürebilme 
içgüdüsüyle görmekten kaçındığı 
koşullar, filmlerde 
gösterilenlerden çok daha 
insanlık dışı olduğu için 
beyazperdeye aktarılan bölümü 
bile izleyicinin yüreğinin 
kalkmasına yetiyor. 

Bu nedenle göçmen işçilerin 
yaşam koşullarını ve insanca 
yaşama haklarını konu edinen 
filmler, aynı göçmenlerin 
değişmez bir biçimde kirli işlerde 
maşa olarak kullanıldıkları 
serüven filmleri kadar ilgi 
görmüyor. Çünkü birisi egemen 
kamuoyunun vicdanını tedirgin 
ederken, ikinci tür filmler aynı 
vicdanları rahatlatıyor. Daha iyi 
niyetli bir yaklaşım içeren filmler 
ise göçmen işçinin içinde 
bulunduğu uyumsuzluk 
sorunlarını irdelerken, aynı 
sorunun o işçileri ülkelerine 
çağıran toplum açısından da 
geçerli olduğunu görmezlikten 
gelip uyumsuzluğu, egzotiğin 
sergilenmesi için malzeme olarak 

kullanıyor. Filmin içeriği de en 
fazla bir yüzeysel yergi 
düzeyinde kalakalıyor. 

Her ne denli, göçmen işçilerin 
yaşam koşullarına yergi içeren 
filmlerin, gelişmiş toplumların 
yönetilenler katında oturanları, 
adları göçmen de olsa soyadları 
işçi olanlarla bir dayanışmaya 
yönelttikleri yadsınamazsa da, bu 
konudaki ürünlerin azlığı ve 
üretenlerin öznelliği soruna 
çözüm get irmekten uzak kalıyor. 

Çözüm, konuk olarak geldikleri 
ülkenin üretim ilişkilerine katılan 
göçmen işçilerin, aynı oranda 
toplumsal ve kültürel ilişkilerine 
de katılması ve bu ilişkilerin 
tümünde, katkısı ölçüsünde söz 
sahibi de olabilmesinde. Taa ki 
kendi ülkelerinde kendi üretim 
araçlarının başında, kendi 
türkülerini söyleyebilecekleri 
güne kadar. • 

Yavuzer Çetinkaya 



• Differences and Problems 
"Films on Immigrant Workers" 

• " Immigration" is a fact which 
has concerned Turkish society 
both economically and culturally 
for a long time. In literature, 
with the participation of Turkish 
authors, who had to live abroad 
si nce 197 1 ,  a great amount of 
work has been produced on this 
subject. But in film circles, we 
cannot find the same keen 
interest, either among the 
spectators or the cineastes. 

For example, "Ganz Unten" (At 
the Very Bottom), a film based 
on the report by Günter Wallraff 
on Turkish workers in Germany, 
has been seen by a very limited 
number of spectators. Another 
approach to the film is that of 
certain circles who wanted the 
film banned, because " it 
humiliated our fellow 
countrymen". Like ostriches. 

The immigrant workers who 
dwell in houses in the poorest 
parts of the cities where they 
work, have woven a cocoon 

around themselves to prevent 
themselves from falling into the 
deep abyss which separates them 
socially, politically, economically 
and culturally from the society 
in which they try to survive. Of 
course, this interesting 
phenomenon has aroused the 
interest of some European 
filmmakers. 

The survival conditions of the 
immigrant workers are so tough 
as compared with the civilisation 
which surrounds them, that the 
spectator finds even quite a 
restrained picture of those 
conditions quite unbearable 
when projected on to the screen. 

For this reason, films which take 
as their subject the living 
conditions and the human rights 
of the immigrant workers fail to 
attract as much attention as the 
films who show them engaged in 
heroin smuggling. While the first 
kind of films disturb the public 
conscience of the host country 
the second kind feed their egos. 

Other types of films which treat 
the immigrant workers with a 
considerable amount of good 
will, forget that the problem of 
harmonious co-existence is not 
only the problem of the 
immigrant, but that of the host 
citizen as well. As a consequence, 
the personal, racial, national or 
religious characteristics of the 
immigrant workers are used as 
material for the portrayal of 
exotic cultures. The resulring 
film can only achieve a 
superficial level of social 
crıtıcısm. 

Although we cannot deny that 
films which eriticize the survival 
conditions of the immigrant 
workers help towards the 
formation of a solidarity between 
the exploited citizens of the host 
country and those who have the 
family name worker even if their 
first name is immigrant, the 
limited number of films of this 
kind and the subjectivity of the 
host filmmakers, prevent them 
from providing the basis of a 
social organization that would 
regard the immigrant workers as 
a full member of society. 

A social organization is needed 
which would permit the 
participation of immigrant 
workers in the creation of social 
and cultural relations as they 
already participate as an 
essential element of production. 
In short, elememary 
democracy for the host and the 
guest. For all. U mil the day 
when everybody will sing their 
own songs in their own 
homeland, (so much the better if 
t he world becomes a homeland 
for humanity), and create with 
their own instruments of 
production for everbody, 
including themselves. Of course 
films, too! • 

Yavuzer Çetinkaya 

13 1  
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SEVENTH MAN IN EUROPE ALGERIA 

• Ali Seraplar Ülkesinde 
Ali au pays du mirage 

Ali in "Mirage Land" 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Ahmed Rachedi 
Rachid Boudjedra 
Rachid Merabtine 
Idır 

• 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 18 '  

Djelloul Beghoura, Said Hilmi, A hmed Senoussi, Donato 
Bastos 
ONCIC, 1979 

Ali Fransa'da yaşayan genç bir Cezayirli göçmendir. Önyargısız, açıksözlü bir kişi olduğu için, 
üstü kapalı ırkçılığın darbelerinden kendini koruyabilmektedir. Vinç operatörü olarak çalışırken 
bir gün bir yurtdaşından bir dürbün satın alır. Vincin tepesinde, dürbünle, çevredeki 
aparımanlarda oturan Fransızların yaşamlarını izlemeye başlar. Nasılsalar öyle görür onları: 
Çabuk kırılabilir kişiliklerini, sömürülüşlerini, yorgunluklarını, tüketim toplumunda 
tükenişlerini, yalnızlıktan perişan oluşlarını. Bir gün piyangodan 1 1 0.000 Frank kazanır. Ali bir 
süre bu paralada krallar gibi yaşar. Zenginlerin yaşamına ilişkin çok şeyler öğrenir. A ma kısa 
sürede eski mesleğine döner. Bir gün gene dürbünüyle çevreyi izlerken yaşlı bir adamın can 
çekiştiğini görür. Yardıma koşar, ama çok geç. Adam ölmüştür. Çevredekiler adamı onun 
öldürdüğünü ileri sürerler. Ali yakalanır. Bütün öbür göçmen işçiler gibi Ali de hem göçmen, 
hem de işçi oluşunun getirdiği tuzaktan kurıulamayacaktır . 

• Ali is a young Algerian immigrant in France, who manages to protect himself from the dangers 
of hidden racism, thanks to his direct and ingenuous nature. 

He works as a crane operator. One day he buys a pair of binoculars from one of h is fellow
countrymen and starts to observe the daily l ife of t he French families in the neighbouring flats 
from the top of h is crane . He sees them exactly as they are: vulnerable, exploited, exhausted, 
all of them victims of a consumer society and plagued by loneliness. 

One day he wins 1 10 .000 francs in the National Lottery His new-found wealth allows him to 
live !ike a king, and to learn what life among the rich is really ! ike. 

But he soon returns to his old job. 

One day, as he is examining the neighbourhood through his binoculars, he sees an old man ın 
the throes of death. He rushes to his assistance, but he is too Iate. The man is already dead, and 
the neighbours accuse Ali of having killed him. 

Ali ! ike the other i mmigrant workers, falls a victim to his dua! lot of worker and im migrant. 

• Ahmed Rachedi 



AVRUPA'DA YEDINCI ADAM FEDERAL ALMANYA 

SEVENTH MAN IN EUROPE FED. REP. OF GERMANY -

•Almanya 40 m2 
40 m2 Deutschland 

40 m' Germanv 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/80' 

Tevfik Başer 
Tevfik Başer 
İzzet Akay 
Claus Bantzer 
Özay Fecht, Yaman Okay, Demir Gökgöl 
Tevfik Başer, Filmproduktion, Hamburg, 1986 

• Olay, kederli bir arka avluya bakan, en az onun kadar kasvetl i  bir küçük apartırnan dairesinde 
geçer. Kocası her sabah işine giden Türk kadını Turna'nın tüm yaşamı burada geçer. Kocası, ona 
dışarı, sokağa çıkmayı, günahkar Almanlar'ın arasına karışmayı yasaklamıştır. Turna, 
yalnızlıktan sıkılır, dışarda birşeylerle ilişki kurmayı dener. Kocası ise ona evin içinde bile bir 
insan gibi davranmaktan, onu anlamaya çalışmaktan yoksundur. Bu ruhsal ve bedensel sömürü, 
giderek iki insanın arasındaki ilişkiye trajik bir son yaratmaya yönelir. 

Tevfik Başer'in !983 'te yaptığı 40 dakikalık kısa filmden sonra yönettiği "Almanya 40 m2", 
dar ve kısıtlı bir çevrede çalışmanın içerdiği zorluklara karşın, baştan sona sürükleyici bir 
film olmayı başarıyor. Turna'nın yazgısını onunla birlikte yaşıyor ve kültür yabancılaşması, 
erkek buyurganlığı, uyum güçlükleri gibi sorunları, bu simgesel öykü boyunca bir kez daha 
güçlü biçimde kavrıyoruz . 

• The film is set in a dismal backyard flat, no bigger than 40 square metres. And this is where 
Turna a Turkish peasanı woman, is locked in everyday by her husband before he leaves for 
work. This is Turna's smail, gloomy world and she is really bored there. She attempts to make 
contact with the outside world but with no success. On the other hand, the husband, Dursun, 
worried with his own problems, is totally unable to communicate with her. And the situation 
moves towards the inevitable tragic end. 

• Tevfik Başer 

Almanya'daki bir Türk fotoğrafçısı 
olarak çalışan Tevfik Başer 40 
dakikalık ilk kısa filmini 
gerçekleştirdikten sonra ilk uzun 
metrajlı filmi 40 m2 Almanya'da, 
ilgiyi sonuna değin ayakta 
tutabilecek bir atmosfer yaratmayı 
başarır. Her ne kadar hikaye 40 m2 
içinde geçse de filmin kadın 
kahramanının sonunu düşünmemek, 
onun kültürel yalnızlığını ve 
iletişimsizliğini ve kocası tarafından 
yönetilişini sorgulamamak elde 
değildir. 

Tevfik Başer, a Turkish photographer 
working in Germany directed a first 
short film of 40 minutes. In his first 
feature film he manages to create an 
atmesphere that holds the interest 
till the end, although the whole 
story takes place in  an interior of 40 
m2 with only brief glimpses of the 
outdoor world. lt  is difficult not to 
become involved in the destiny of 
this woman, and not to feel the 
bitterness of her lot, her cultural 
alienation , t he impossibility of 
communication and her damination 
by her husband. 

133 
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AVRUPA'DA YEDINCI ADAM DANIMARKA 

SEVENTH MAN IN EUROPE DENMARK 

• Ayın Karanlık Yüzü 
Manden i Manen 

The Dark Side of the Moon 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/93' 

Erik Clausen 
Erik Clausen 
Morten Bruus 1 Jens Schlosser 
Robert Broherg 
Peter Thiel, Catherine Paul Jupom, Christina Bengtsson, 
Kim Jansson, Yavuzer Çetinkaya 
Film-Cooperativet Denmark 1 Metroname Productions 
AlS for The Danish Film Institute, 1986 

• John 16 yıl cezaevinde yatmıştır. Bir zamanlar evlenen John'un bir çocuğu vardır ve sevdiği 
karısını, nedeni aniaşılamayan bir öfke anında öldürmüştür. On altı yıl boyunca John, aşk'ın ne 
olduğunu düşünmüştür. Şimdi, cebinde onu geçmişe bağlayan tek bir fotoğrafla serbest 
bırakılmıştır: Karısının ve kızının fotoğrafı. 

John'un özgürlük yaşamı bir karabasana dönüşür. Bir lokamanın bodrumunda bulaşıkçılık işi 
bulur. Işini bir yana bırakıp lokamadaki insanları izlemeye başlar. Bu tuhaf ve uzak dünyayı, 
bir dekor parçası olan, ay biçimindeki ara pencereden gözetler. Lokamada ilişki kurduğu 
insanlar, bir Türk göçmen ailesi ve kabare'nin şarkıcısıdır. Tıpkı John gibi onlar da toplumun 
dışladığı kişilerdir. 
Bir gün kızıyla karşılaşır. Genç kız evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur. Ama o, babasını, salt 
annesinin katili olarak tanımaktadır. John gittikçe daha yalnız, daha kimliksiz bir kişi 
durumuna gelir. Sonunda, toplumdan gelen "tehdit" onun da yalnızlığına son verir. 

• John has been in prison for 16 years. He was married and had a child and loved his wife, but 
killed her in a state of anger without exactly knowıng why. 
For 16 years, John has reflected on what love really is. And now he is set free, with a smail 
picture of his wife and daughter as his only connection with t he past. 

John's experience of freedom is !ike a nightmare. He gets a job as a dishwasher in the basement 
of a restaurant. 
But he forgets abour the work and starts watching the people in  t he restaurant. He peeps into 
this strange and distant world, through a smail window in the shape of a moon. 
His only comacts are with a Turkish immigram family and the singer in the cabaret. Like 
John, they are people who are alienated from the society. 
One day he meets his own daughter. She is now married and has a child. Bur she only sees 
John as her ınother's murderer. John becomes more and more lonely, lacking in idemity. At 
the end threat from society breaks through his isolation. 

• Erik Clausen 

C:rik Clausen 1942'de doğdu. 
Ressamlık, aktörlük ve senaryo 
yazarlığının yanı sıra çeşitli sanatsal 
etkinlikleri var. 

Erik Clausen was born in 1942. 
Paimer, actor, screen writer and 
numerous other artistic activities. 

Konulu Filmleri 
1981  The Casabianca C ircus 

(Kazablanka Sirki) 
1982 Felix 
1983 Rocking Silver 
1986 Manden i Manen (Ayın 

Karanlık Yüzü) 



AVRUPA'DA YEDiNCİ ADAM İNGİLTERE 

SEVENTH MAN IN EUROPE ENGLAND 

•Benim Güzel Çamaşırhanem 
My Beautiful Laundrette 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/94' 

Stephen Frears 
Hanif Kureyşi 
Oliver Stapleton 
Gordon Warnecke, Daniel Day-Lewis, Said Jaffrey, Roshan 
Seth, Derrick Branche 
Sarah Radclyffe, Tim Bevan, 1985 

• ()kul sıralarından arkadaş olan iki delikanlı, işçi kökenli İngiliz Johnny ve Pakistan'lı Ömer, 
Ümer'in milyoner amcasının gözden çıkardığı bir çamaşırhaneyi alır ve kısa günde başarılı bir 
işletme durumuna getirir. O güne kadar boş gezenin boş kalfası sayılan gençlerin başarısı, 
Pakistan'lı amcayı olduğu kadar, her iki ırktan, İngiliz gençle Pakistan'lı birçok kişiyi de 
rahatsız eder. Kaldı ki Johnny ve Ömer arasındaki ilişki, iş ortaklığından da ötedir. 

Film İngi ltere'de yaşayan önemli bir Pakistan'lı oyun yazarının Hanif Kureyşi'nin 
senaryosundan yola çıkıyor. Senarist Kureyşi ve deneyimli bir yönetmen olan Stephen Frears, 
İngiliz Johnny'le Pakistan'lı Ömer'in işbirli kleri ve ilişkileri aracılığıyla, çağdaş İngiliz 
toplumundaki göçmenlerin yerli halkla olan ilişkilerine yeni, yürekli  ve odukça alaycı bir bakış 
getırıyor. 

1967 yılında çektiği ilk fi lmi Gumshoe'dan bu yana özellikle iyi bir senaryoyla çalıştığında 
ilginç yapıtlar çeken yönetmen Frears, filmde çok ilginç yan tipler de çiziyor. Yan tip 
zenginliğinin içinde Ümer'in amcası Nasır'ı canlandıran Said Jaffrey'le beyaz merresi Shirley 
Anne Field öne çıkıyorlar. 

• An 'odd couple', Johnny a young English working class !ad and Omar the poor Pakisıani boy 
are friends from schooldays. When Omar's millionaire uncle Nasser who likes his young, well 
meaning nephew makes him a gift of a rundown laundrette, trouble starts to brew. The boys 
soon convert the laundrette into a profitable enterprise complete with video screens and other 
amenities which more than threatens the peace of mind of those araund them. Not to mention 
the fact that the relationship of the boys far exceeds the limits of a business parınership! 

My Beautiful Laundrette, a film with interest ing characters and intelligent!y treated situations 
makes a rather strong statement about race rebtions in Britain today. In  an excel!ent cast, 
outstanding performances are given by Said Jaffrey as Nasser and Shirley Anne Field as his 
white mistress. 

• Stephen Frears 

Stephen Frears, ı94 l 'de İngiltere'de 
Leicester'de doğdu. Cambridge 
Üniversitesi'nde hukuk okuduktan 
sonra Kraliyer Tiyatrosu'nda 
asistanlık yaptı. ı 966'da Kare! 
Reisz'in Morgan, ı968'de Lindsay 
Anderson'un If filmlerinde 
yönetmen yardımcısı oldu. İlk kısa 
filmini ı967'de çeken Frears, 1969'da 
TV için çalışmaya başladı. İlk filmi 
Gumshoe'yu ı 97! 'de gerçekleştiren 
yönetmen,reklam filmleri de 
çevirdi. ı 980' de Krali yet 
Shakespeare Oyuncuları için 
Television Times adlı oyunu yönetti. 

Filmleri 
ı967 The Buming (Yanma) 
ı971 Gumshoe (Lastik Çizme) 
ı 97 4 The Sisters (Kızkardeşler) 
ı975 Sunset Across The Bay 

(Körfezde Güneşin Batışı) 
ı978 Cold Harbour (Soğuk Liman) 
ı980 Going Gently (Kibarca Veda) 
ı982 Walter 
ı984 The H it 
ı 985 My Beautiful Laundrette 

(Benim Güzel Çamaşırhanem) 
ı 985 Son gs of Experience (Deneyim 

Şarkıları) 

Stephen Frears was born in Leicester, 
England, in 194 1 .  He read Law at 
Cambridge University from ı960 to 
ı 963, the n had a brief s pe ll at the 
Royal Courı Theatre assisting on 
productions of Waiting for Godot 
and Inadmissible Evidence. He went 
on to work as assistant director on 
Kare! Reisz Morgan ( 1966), Alberı 
Finney's Charlie Bubbles ( ı967) and 
Lindsay A nderson's If ... ( ı968). He 
made his first professional short in 
1967. He began directing regularly 
for TV in ı969, and the BBC and 
independent TV companies have 
countinued to provide him with the 
main bulk of his work. He directed 
his first feature, Gumshoe, in 197 1 .  
I n  1980 h e  directed the play 
Television Times for the 
Royal Shakespeare Company. 
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AVRUPA'DA YEDINCI .ADAM FEDERAL ALMANYA 

SEVENfH MAN IN EUROPE FED. REP. OF GERMANY 

•cemi! 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni!Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/90' 

]o Schafer 
lnterlimteam Berlin 
Robert Schneider 
Fancy, Frank Fiebig 
Vedat Uluocak, Alexandra Küntzel, Sissy Elbir, Halil 
Yücekaya, A ngelo Bottero, Yvette Dankow, İl ker Yaraşır, 
Miriam Winkels 
]o Schafer, 1 986 

• Berlin'de yaşayan Cemi! ve kızkardeşi Hülya, son moda disko müziği dinleyerek vakit geçiren 
bir grubun üyeleridir. İkisi de Berlin'de büyümüştür ve ikinci kuşak denilen Türk çocuklarının 
tipik birer örneğidir. Berlin'i yuvaları bilmekte, Türkiye'yi ise kısa tatillerden tanımaktadırlar. 
Bir gün ailesi, Türkiye'ye temelli dönmeye karar verdiğinde Cemil'in dünyası altüst olur. Bu 
karar Hülya'nın da hoşuna gitmez; Türkiye'de oradaki gibi davranamayacaklardır. Cemi! ise salt 
Türkiye'de kendisini bekleyen yaşantıdan kaygılanmamaktadır, ayrıca Nina'ya da aşık olmuştur. 
Arkadaşlarının kendisine yardım edeceğini uman Cemi!, tam uçağa binecekken kaçar. Ancak 
Yabancılar Yasası'na göre Berlin'de anasız babasız kalması olanaksızdır, Nina da ondan 
uzaklaşır. Tümüyle yalnız başına kalan Cemi! için tek bir çıkar yol vardır . . .  

• "Funky disco sounds and daneing a la fame'' is the favorite pastime of the clique to which 
Beriiner Turk Cemi! and his sister Hülya belong. Both of them grew up in Berlin as the so
called second generatian Turks, and they feel more at home in Berlin than in Turkey, which 
they know only from a couple of holidays. Cemil is shattered when his parents teli him they 
want to go back to Turkey for ever. Hülya isn't very pleased about it either, as she won't be 
able to go a round as she does in Berlin. But Cemil's only worry is not the completely 
different life that awaits him in Turkey: He has fallen in love with Nina. At the airport, 
already checked in, Cemi! runs away, hoping his friends will stand by him. The illegality of his 
situation limits people's readiness to help him, and when Nina's affection cools off too, Cemi! 
is completely at a loss. Theres only one thing for him to do . . .  

• Jo Schafer 

29 Aralık 1954'te Mainz'da doğdu. 
Berlin Açık Üniversitesi'nde okudu. 
"Weil Keiner Anfang Macht" adlı 
süper 8 mm.lik kısa filmiyle 
Hannaver Ulusal Okullar Film 
Şenliği'nde ödül kazandı. "Cemi!" 
ilk uzun konulu filmi. 

Jo Schafer was born in Mainz on 29 
December 1954. He studied in the 
Berlin Open University. He was 
awarded a prize in the Hannaver 
National Schools Film Festival for a 
short super-8mm film entitled "Weil 
Keiner Anfang Macht". "Cemi!" is 
his first long feature film. 



AVRUPA'DA YEDINCI ADAM FEDERAL ALMANYA 

SEVENTH MAN IN EUROPE FED. REP. OF GERMANY 

• Şirin'in Düğünü 
Şirin's Hochzeit 

Şirin's Wedding 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/110'  

Helma Sanders-Brahms 

Ayten Erten, Aras Ören, Jürgen Prochnow 
WRD, 1976 

• - Şirin'in Düğünü filmi ana karakteri nasıl sorgulamaktadır sizce? 

B�langıçta tarafsız bir yorum yapmayı düşünmüştüm, sonra film bittiğinde gördüm ki, hiç de 
tarafsız değildi. Kesinlikle bir taraf vardı ve bence Şirin'in tarafını tutmak gerekiyordu. Öte 
yandan bu filmin bir Alman'ın filmi olduğunu göstermek gerekiyordu. Biz Almanlar onların 
konularına eğiliyoruz, tartışıyoruz ama onlar bunu yapmıyorlar. Ben doğallığa taparım, bu 
yüzden onu oldukça naif biri olarak çizdim. inanıyorum ki, toplumun bir kişi üzerinde 
yaratmış olduğu terörü o kişinin bakışlarındaki doğallığı göstererek vermekten daha iyi bir 
yöntem olamaz. 

• - How is the film questioning the main character? 

- At the beginning I thought about becoming neutral but when the film was over, I saw that 
it was not so. There was a side, and in my opinion we had to be on Şirin's side. By the way, I 
had to prove that the film was German-made. We, Germans are discussing their problems, but 
they are not. I adore naturality, this is why I figured out Şirin so naive. I believe that the best 
way to reflect the terror of society on an individual is to show the naturality of her or his 
look. 

• Helma 
Sanders-Brahms 

1940 yılında Emden (Federal 
Almanya)'da doğdu. Yönetmenliğe 
1970 yılında b�ladı. Günümüz 
Federal Alman Sineması'nın en 
tanınmış kadın yönetmenlerinden 
biri olan Sanders-Brahms' ın 1980 
yılında gerçekleştirdiği "Deutschland 
Bleiche Mutter" (Almanya, Solgun 
Anne) filmi, yönetmenin uluslararası 
ününü de pekiştirdi. 

Hel ma San ders- Brahms was born in 
Emden, West Germany in 1940. She 
started directing films in 1970. She is 
from one of the well-known woman 
directors of German cinema and her 
most popular film is "Deutschland 
Bleiche Mutter" which she made in  
1980. 

Filmleri 
1970 Erdbeben In Chile 1 Şili'de 

Deprem 
1976 Shirins Hochzeit 1 Şirin'in 

Düğünü 
1977 Heinrich 
1979 Deutschland Bleiche Mutter 1 

Almanya, Solgun Anne 
1981  Die Berührte 1 Dokunulan 
1984 Flugel und Fesseln 1 Kanatlar 

ve Zincirler 

13/ 





Bir Ülke - Bir Sinema : İtalya 

Antur Turizm A.Ş.'nin değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 
This seetion is realized with the eontribution of Antur Turizm A.Ş. 

İtalyan Kültür Merkezinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is realized with the eooperation of !talian Cultural Center 



140 

• İtalyan Sineması 

• Sinemayla ilgil�nenlerin sık sık 
kullandıkları "!talyan sineması" 
tamlaması, oldum olası yanıltıcı, 
sınırlayıcı gelmiştir bana. 
İtalya'da üretilen filmleri böyle 
bir tamlamanın sınırları içinde 
hapsedilmeyecek kadar evrensel 
saymışımdır hep. Gerçekten de, 
dünün Rossellini, De Sica, 
Visconti kuşağından, günümüzün 
Fellini, Antonioni, Rosi, 
Bertolucci, Bellocchio, Taviani 
Kardeşler ve ötekilere uzanan 
İtalyalı yönetmenleri sinema 
tarihinden çıkartmanın, yedinci 
sanatı en has ürünlerinin büyük 
bir bölümünden yoksun 
bırakmak anlamına geleceğini 
kabullenmeyecek bir sii1emasever 
düşünemiyorum. Bu 
yönetmenler, tıpkı ülkelerinin, 
yüz yıl önce operayı geniş 
kitlelere ulaştırmayı başaran 
bestecileri gibi, halk kültürünün 
en özgün yansıması olan 
sinemamın, hem kalıcı 
örneklerini vermenin, hem de bu 
örneklerin halk yığınlarınca 
benimsenmesini sağlamanın, 
büyük bir beceriyle üstesinden 
gelmişlerdir. Bu ustalığın 
gerisinde, sinemayı yalnızca bir 
sanat olayı olarak değil, ahlaksal, 
toplumsal, eğitsel ve elbette 
siyasal öğeler içeren bir kültür 
olayı olarak ele alma eğiliminin 
de yattığını vurgulamak gerekir. 
Söz konusu eğilimin kuramsal 
kökenini ise, !talyan düşünürün 
yirminci yüzyıldaki en önemli 
temsilcisi Antonio Gramsci ve 
Macar sinema kurarncısı Bela 

Balazs'ın görüşlerinin 
biçimlendirilmiş olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 

Tarihle içiçelik, dünü ele alırken 
günümüzü, hatta yarını gündeme 
getirmek, insanı hem iç 
dünyasıyla hem de toplumsal 
bağlamda irdelemek ve edebiyada 
yoğun bir ilişkiyi sürdürmek . . .  

İtalyalı yönetmenlerin belirleyici 
özellikleri ana çizgileriyle 
böylece özetlenebilir. İtalya'da 
sinemanın başlangıçtan bu yana, 
belki de başka hiçbir ülkede 
görülmedik oranda edebiyatın 
desteğinden yararlandığını, yerli 
ve yabancı edebiyat ürünlerini 
beyaz perdeye uyariayarak sanki 
görsel bir kitaplık oluşturmak 
işlevini yüklendiğini gözlememek 
olası değildir. Sinemanın bu 
yönelişine edebiyat adamları da 
ilgisiz kalmamışlar, senaryo 
yazmaktan (Zavattini, Pratolini, 
Brancati v.b.), gazete ve dergilerde 
sürekli sinema eleştirileri 
yayınlamaya (Moravia, Alvaro, 
Piovane, Marotta v.b.) ve 
tasarılarının yaratım sürecini 
baştan sona denetleyebilmek için 
yönetmenliğe (Malaparte, 
Pasolini, Soldati, Bevilacqua) 
kadar uzanan bir işbirliğini 
ortaya koymuşlardır. Moravia'nın 
edebiyatçı kişiliğinin öne çıktığı 
sinema eleştirilerinin, bir ara 
�iryakisi olduğumu anımsıyorum. 
ltalya'da sinemanın biçim ya da 
anlatım yeniliklerine 
yönelmemesinde kuşkusuz 
edebiyatın bu ağırlığının de etkisi 
vardır. 

Faşizmin yıkılışından sonra yeni 
gerçekçiliğin sinemaya büyük bir 
ivme kazandırdığı belirtilir sırası 
geldikçe. Doğrudur da. Ancak, 
yeni gerçekçiliğin sinemadan 
önce Popülist yanlarının ağır 

bastığı göz ardı edilmeyecek bir 
edebiyat akımı olarak ortaya 
çıkmış bulunduğunu da 
unutmamak gerekir. Yeni 
gerçekçi sinema kısa ömürlü 
olmuş, ama çağdaş bireyi günlük 
ilişkilerinde, yaşama, topluma ve 
tarihe katılımıyla ele alan 
unutulmaz örnekleri, olağanüstü 
zenginlikte bir birikim 
oluşturmuştur. İtalya'da 
sinemanın doğurganlığını ve 
çeşitliliğini, bu birikimin değişik 
doğrultulardaki uzantıları olarak 
değerlendirmek yanlış 
sayılmamalıdır. Son bir kaç 
yıldır, Moretti, Nichetti, Verdone 
ve Troisi 'nin geliştirdikleri ve 
henüz Türkiye'de pek 
bilinmeyen çılgın güldürü ise, 
Germi ve Risi gibi 
yönetmenlerin, Toto, Rascel ve 
Sordi gibi oyuncuların geleneğini 
sürdürmektedir. 

Yazar Oreste del Buono, yıllar 
önce Visconti için şöyle diyordu: 
" Yer Sarsılıyor artı Senso; 
yüzyılımızın hangi romancısı 
daha fazlasını yaptı?". Zaman bu 
yargıyı çürütmedi. Tersine 
Gece'den (Antonioni), Dolce 
Vita 'dan (Fellini), Novecento'ya 
(Bertolucci), Özel Bir Gün'e 
(Scola) Nalın Ağacı 'na (Olmi), 
Üç Kardeş'e (Rosi), Kaos'a 
(Taviani Kardeşler) ulaşan, daha 
nice aniatı örnekleriyle 
pekiştirdi. • 

Rekin Teksoy 



• Italian Cinema 

• The term "ltalian Cinema", 
often used by people interested in 
this art, has always seemed 
misleading and restrictive to me. 
I have always considered the 
films produced in Italy so 
universal as to be incapable of 
being restricted within the limits 
of such a definition. I cannot 
imagine any film buff who 
would disagree with the 
statement that to deprive the 
history of the cinema of 
directors from Italy, those of the 
generatian of Rossellini, De Sica 
and Visconti to contemporary 
masters !ike Fellini, Antonioni, 
Rosi, Bertolucci, Bellocchio and 
the Tavİani Brothers, would 
mean depriving the seventh art 
of a large portion of its finest 
products. These directors, just 
!ike the compasers of their 
country who succeeded in 
popularizing the opera a century 
ago, have managed both in 
producing lasting examples of an 
art which gives the most original 
reflection of popular culture and 
in affecting the masses. It is 
necessary to emphasize that 
behind this mastery lies the 
perception of the cinema as not 
only as an art form, but also as 
a cultural phenomenon including 
moral, social, educarionaJ and of 
course political elements. It 
would not be wrong to say that 
the theoretical basis from which 
this approach stems, was shaped 
by Antonio Gramsci, the most 
prominent representative of 
Italian thought in the twentieth 
century and Bela Balazs, the 
Hungarian cinema theorist. 

A sense of history, cancentrating 
on the present and even on the 
furure while at the same time 
studying the past, exploring both 
the inner world and the social 
relations of human beings, an 
intricate and a conrinuous 
relationship with literature . . .  I 
think the characteristics of 
directors from Italy can be 
defined roughly in that way. One 
readily observes that in Italy, 
from its very beginning, the 
cinema has made use of literature 
perhaps to a greater extent than 
any other country and that by 
adapting the works of native and 
foreign literature for the screen, 
it has practically assumed the 
function of a visual library. 
Literary men were also 
responsive to this trend in the 
cinema and have cooperated by 
writing seripts (Zavattini, 
Pratolini, Brancati , etc.), by 
publishing film criticisms in 
newspapers or periodicals 
(Moravia, Alvaro, Piovene, 
Marotta, ete.) and by going as far 
as directing films themselves in 
order to control the actual 
realisation of their projeers 
(Malaparte, Pasolini, Soldati, 
Bevilacqua). I remember very 
well how I was once absolurely 
addicted to Moravia's film 
criticism, which was dominated 
by his literary character. 
Undoubtedly, this influence of 
literature may be part of the 
explanation why in ltaly cinema 
is not inclined to 
experimentations in form and 
narratıon. 

It is sametimes said that it was 
Neo-realism that gave impetus to 
the cinema after the collapse of 
fascism. This is true. But one has 
to remember that neo-realism 
was born as a trend in literature 
with a populist emphasis befon� 

being transferred to cinema. Neo
realist cinema was short-lived, yer 
it !ed to an extraordinary 
accumulation of unforgettable 
examples exploring 
contemporary man in his daily 
relations to life, society and 
history. So it would not be 
wrong to consider the 
productivity and diversity of the 
contemporary cinema in Italy, as 
an extension of that 
accumulation in various 
directions. With regard to the 
fantastic comedy in recent years 
!ed by Moretti, Nichetti, 
Verdone and Troisi, which is stil!  
quite unknown in Turkey, it is a 
continuation of the tradition of 
directors such as Germi and Risi 
and of actors such as Toro, 
Rascel and Sordi. 

"La Terra Trema plus Senso; 
which novelİst of our century 
has done more than that?" 
remarked the writer Oreste del 
Buono about Visconti, years ago. 
Time has been unable to refute 
this statement. On the contrary, 
it has supported it,  with 
examples of narratives ranging 
from La Notte (Antonioni) and 
La Dolce Vita (Fellini) to 
Novecento (Bertolucci), Una 
Giornata Particalare (Scola), 
LAlbero degli Zoccoli (Olmi), Tre 
Fratelli (Rosi), Kaos (Taviani 
Brothers) and many others. • 

Rekin Teksoy 

14 1 
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BIR ULKE - BIR SINE 

A COUNTRY - A CINEMA ITALY 

• Aldatma 
İnganni 

Deception 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Prod uction 

Renkli (color) 35 mm 

Luigi Faccini 
Luigi Faccini, Sergio Vecchio 
Marcello Gatti 
Luis Bac..lov 
Bruno Zanin, O lga Karlaıos, Mania Sbragia 
MP sri, 1985 

• Film İtalya'nın belki de bu yüzyılda ortaya çıkardığı en büyük ozan olan Dino Campana'nın 
yaşamını ve onun yazar Sibilla A lerama ile tutkulu i lişkisinden sonrasını anlatır. 19 18 'de otuz 
yaşında Campana bir psikiyatri kliniğine kapatılır. 1932 'de ölene değin edebiyat çevrelerinden 
hiçbir ilgi görmeden burada kalır. 

• The film tells the story of the poet Dino Campana, lıaly's poete maudit and perhaps the 
greatest poetic talent it has produced in this century. The story of his later life is taken up by 
the film at the time of the dramatic erisis caused by his passionate relationship with the writer 
Sibilla A leramo. Shorıly afıerwards, in 1 9 1 8, Campana was admitıed to a lunatic asylum; only 
thirıy years old, he was impoverished and embittered by being rejected by .ı he liıerary circles of 
ıhe time, and he was to remain an inmaıe of ıhis instituıion ti l l  his death in 1932. 

• Luigi Faccini 

Luigi Facc iııi ekonomi okuduktan 
sonra çalışmalarına film eleştiricisi 
olarak başladı. 1965'ıe arkadaşlarıyla 
birlikte yeni bir bakış açısı  getiren 
bir dergi oluşturdu . Böylece İtalya ' va 
film çalışmalarında ilk kez 
semiyolojiyi getird i .  

Luigi Faccini, afıer studyin� 
economics became a fil m  critic.  In 
1965 he joined ıhe publishing 
acıiviıy of a new cinema magazine, 
which inıroduced a new perspecıive, 
semiology cinema. 

Filmleri 
1 97 1  Nienıe meno di piu' 1 Hiç, 

ama çoktan az 
1976 Garofano Rosso 1 Kırmızı  

Karanfil 
1980 Nella Ciııa' perduta di Sarzana 

1 Kayıp şeh i r  Sarzana'da 



BİR ULKE - BİR SiNEMA İTALYA 

A COUNTRY - A CINEMA ITALY 

• Aşk Öyküsü 
Storia d'amore 

A Tale of Love 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Francesco Maselli 
Francesco Maselli 
Maurizio Deii 'Orco 
Giovanna Salviucci Marini 

• 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/109' 

Valeria Golino, Bals Roca-Rey, Livio Panieri 
Rom Royal Film TV-lstituto Luce-!talnoleggio 
Cinematografico-RAITRE 1986 

Bruna, temizlikçi olarak çalıştığı dev iş hanına gitmek için hergün sabah üç buçukta 
kalkmaktadır. Büroların boş olduğu sabah ve akşam saatlerinde çalışmakta , evden işe, işten eve 
gıderken dört otObüs değiştirmektedir. Jik sevgilisi Sergio ile otobüste tanışır. 
Sergio taptancı pazarında harnaldır ve Bruna ile aynı saatlerde çalışmaktadır. Bruna'nın 
ikinci sevgilisi ise barda garson olarak çalışan Mario'dur ve o da sabahın dördünce işbaşı 
yapmaktadır. Bruna ve Sergio 18 ,  Mario 16 yaşındadır. Her iki genç için de Bruna ile 
tanışmaları bir dönüm noktası olmuş, canlı, akıllı ve cesur kız onları yaşama bağlamıştır. 
Bruna'nın tek üzüntüsü ,her iki sevgilisini de yan ında tutamamaktır. 

• Bruna gets up every day at 3:30 a.m. to go to the big office block in the city centre where she 
works as a cleaner. Her hours are from 5 to 9 and from 1 to 4, when the offices are empty. 
That means four long bus rides by day and night, to work and home again .  Not suprisingly 
sh e meets her love on the b us. Sergi o is a porter at the wholesale market who works in the same 
hours. And Bruna's second love, Mario, is a waiter in a bar that works the early shift, opening 
every day at 4 a.m. Bruna marks a turning point. Lively, intelligem and brave, she becomes 
their reason for living . . Bruna's only regret is that she cannot have them both with her. . .  

• F rancesco Maselli 

9 Aralık 1930'da Roma'da doğdu. 1 4  
yaşında amatör filmler yapmaya 
başladı. 16 yaşında Centro 
Sperimentale di Cinematographia'ya 
girdi. Luigi Charini ve Michelangelo 
Antonioni'ye asistanl ık yaptı .  İlk 
profesyonel kısa filmlerini 1949'da, 
ilk uzun konulu filmini !955'te 
yönetti. Aşk Öyküsü ile l l  yıl sonra 
sinemaya döndü. 

Born on 9 December 1930 in Roıne, 
Francesco Maselli began making 
anıateur films at the age of 14  and 
entered the Centro Sperinıentale di 
Cinematographia at 16. He worked 
as assistant director to Luigi Chiarini 
and Michelangelo Antonioni. He 
began direct ing his own professional 
shorts in 1949 and turned out his 
first solo feature in 1955. He 
returned to the cinenıa after an 
absence of l l  years with "A Tale of 
Love". 

Filmleri 
1955 Gli Sbandati 
1957 La Donna del giorna 1 Günün 

Kadını 
1960 I delfini 1 Yunuslar 
1961 Le adolescenti spisode of le 

italiene e'anıore 1 Kadınlar ve 
Aşk'ın "Yeni Yet nıeler" 
bölümü 

1963 Gli indifferemi 1 Kayıtsızlık 
Zamanı 

1967 Fai in fretta ad uccidermi .. ho 
fred do 

1968 Ruba al prossiıııo tu o 1 U ygun 
Bir Çift 

1970 Lettera aperta ad un giornale 
della sera 

1975 T Sospeno 
1986 Storia d'aıııorc 1 Aşk Öyküsü 
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A COUNfRY - A CINEMA: ITALY 

• Balo 
Ballando ballando 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 

Ettore Scola 
R. M accari, J.C. Penchenat, F. Scarpeli ,  Ettore Scola 
Ricardo Aronovich 
Vladimir Cosma 
Cristophe Allwright, Aziz Arbia, Marc Berman 
Massfi lm, Roma 

• İnsanlar disco'ya dansetmek için giderler, başka bir nedenle değil. Bu sayede sadece belli bir 
zaman için bile olsa günlük yaşamın monotonluğundan kurtulmak mümkündür. Her sınıftan 
insan vardır burada, ı 930'lardan günümüze geliriz. Olaylar ve tarih, insanların karakter ve 
davranışlannda yansır. Geçen zamanla değişen moda, i lham kaynağı modeller, çalınan müzik, 
hepsi dansiara yansır ve günümüze değin bütün sosyal değişiklikler gözlerimizin önünden dans 
eden çiftlerle geçer . 

• One comes to a dance-hall to dance, not for any other reason. One can forget,  be it only for 
the space of an afternoon, the monotony of everyday life, especially if, as in the case of the 
habitues of our dance-hall, it is the miserable l ife of the emarginated and disappointed. They 
are the men & women of the lower middle-class, proletariats, employees, shop assistants who 
for forty years, ever since ı935 to taday have thronged the hall, always seeking a meeting that 
will be new-different from the usual, perhaps impossible. 

Events and history reflect upon t he behaviour of the characters, on the fashions followed, 
models upon which they are inspired, the music that is played in this hall, while the latter 
remains almost unchanged in its tones of grey right up to modern times. 

• Ettore Scola 

Ettore Scola, ı 93 1 'de Trevico, 
İtalya' da doğdu. Bir dizi gülmece 
dergilerinde çalıştıktan sonra bazı 
komedi ve melodram filmlerinin 
senaryo yazımına katıldı. İlk filmini 
ı 964'te çekti. 

Ettore Scola was born in Trevico, 
Italy in 193 1 .  After working in 
some comics magazine, joined to 
script-writing of some coinedies and 
melodramas. He started directing 
films in ı 964. 

Filmografi 
1964 Si Fermette Parliamo di Donne 

1 Kadınlardan Söz Edelim 
1970 Dram a d ella Ge lo ise 1 

Kıskançlık Dramı 
1972 La piu bella Serata Della mia 

Vita 1 Hayatıının En Güzel 
Gecesi 

ı 982 La Nuit de Varennes 1 
Varennes Gecesi 

ı 983 Le Bal 1 Balo 



BIR ULKE - BIR SINEMA 

A COUNTRY - A CINEMA ITALY 

• Ginger ve Fred 
Ginger e Fred 

Ginger and Fred 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/126' 

Federico Fellini 
Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli 
Tonino delli Colli, Ennio Guarneri 
Nicola Piovani 
Giulietta Masina, Marcello Mastroanni ,  Franco Fabrizi, 
Friedrich von Ledebur, Augusto Poderosi, Martin Maria 
Blau, Friedrich von Thun, Toto Mignone 
Stella Film-München-Bibo TV, 1 985 

• Birlikte son danslarını otuz yıl  önce yapmışlardır ve şimdi onları nostaljik ve gülünç bir 
yeniden birleşme beklemektedir. !talyan televizyonu onları yılbaşı eğlence programına 
çağırmıştır. Adları, ünlü Amerikan idolleri Ginger Rogers'dan ve Fred Astaire'den alınmadır. 
Gerçek adları ise Amelia Bonetti ve Pippo Botticella'dır. Amelia kızı ve iki torunuyla birlikte 
küçük bir kasabacia oturmaktadır, Pippo ise Orvieto'da takside ansiklopedi satmaktadır. İlk 
önce Amelia trenle Roma'ya gelir. İstasyondaki görümüler onu şaşırtır. Otelde öteki konuk 
sanatçılarla karşılaştığında şaşkınlığı daha da artacaktır. Burada Pippo'yu bulur. Ertesi gün 
stüdyoya götürülürler. Televizyon ortamı her ikisi için de yabancı bir dünyadır. Gösterinin 
konukları makyaj odasına çağrılırlar: Adriano Celentano, Bette Davis, M arlene Dietrich, Pius 
XII, Liza Minelli, Garibaldi, Tarzan, ve Ginger ve Fred . . .  

• The last t ime they danced together was over thirty years ago and now they celebrating a 
strange nostalgic reunion. The television has invited them up for a Christmas entertainment 
programme. They borrowed their names from their famous American idols: Ginger Rogers and 
Fred Astaire. Their real names are Amelia Bonetti and Pippo Botticella. Amelia is now living 
with her daughter and two grandchildren in  a smail town, while Pippo sells encyclopaedias on 
instalments in Orvieto. Amelia arrives in  Rome first by train. She is sornewhat bewildered by 
the sight of the station, and her bewilderment increases when she meets the other guests on 
the show. Here she finds Pippo. Next morning the guests are driven to the studio. The TV 
world all seems very much alien to them. The show guests are called to the make-up room: 
Adriano Calentano, Bette Davis, Marlene Dietrich, Pius XII, Liza Minelli, Garibaldi, Tarzan, 
and Ginger and Fred . .  

• Federico Fellini 

20 Ocak !920'de İtalya'da Rimini'de 
doğdu. On yaşında evden kaçarak 
palyaço Pierino'nun sirkine katıldı. 
Savaş sırasında gezici bir tiyatro 
topluluğu ile tüm İtalya'yı dolaştı. 
Roma'da haftalık çizgi roman dergisi 
"Marc Aurelio"da ressam ve çevirmen 
olarak çalıştı. Radyoda çalışırken 
Giulietta Masina ile tanıştı; 30 Ekim 
!943'te evlendiler. Aynı yıl 
Rosselli'nin "Roma Açık Şehir" 
filminde yönetmen yardımcılığı 
yaptı .  İlk filmini 195 1 'de Albeno 
Lattuada ile birlikte yönetti. 

Federico Fell ini  was born in  Rimini 
i n  Italy on 20 January 1920. He ran 
away from home at the age of ten 
and joined a circus bel on ging to the 
clown Pierino. During the war years 
he toured the whole of !taly with a 
theatrical troupe. In Rome he 
worked as i l lustrator and translator 
in the weekly comic strip magazine 
"Marc Aurelio': lt was while 
working on the radio that he met 
Giulietta Masina, whom he married 
on 30 October 1943. In the same 
year he worked as assistant director 
i n  Roberto Rosselini's film "Rame, 
Open City': He made his first film 
in 1951  in collaboration with 
Alberto Lattuada. 

Tanınmış filmleri 
1953 I Vitellioni 1 Ayaklar 
1954 La Strada 1 Sonsuz Sokaklar 
1960 La Dolce Vita 1 Tatlı Hayat 
1963 Otto e Mezzo 1 Sekiz Buçuk 
1970 Roma 
1973 Arnareord 
1985 Ginger e Fred 1 Ginger ve 

Fred. 
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BIR ULKE - BIR SINEMA ITALYA 

A COUNTRY - A CINEMA ITALY 

• İnşallah Kız Olur 
Speriamo che sia femmina 

Let's Hope It's a Gir! 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 2 1 '  

Mario Maniceili 
Tullio Pinelli, Suso Cecchi D'Amico 
Camilla Bazzoni 
Nicola Piovani 
Liv Ullman, Catherine Denevue, Giuliana De Sio 
Clemi International Producteurs Associes 1986 

• Elena, kızları Franca ve Malvina, yeğen i  Martina, h izmetçisi M ilva ve onun kızı lmmacolata ile 
bir arada eski çiftlik evinde yaşamaktadır. Yaşlı dayı U go da onlarla birliktedir. Ayrı yaşadığı 
kocası Konr Leonarda Roma'dan gelerek, Elena'ya çiftliğin arazisinde bir iş kurmaktan söz eder. 
Elena, kocasının sonu gelmez zenginlik düşlerinden bıkmıştır. Leonarda birkaç günlüğüne 
evde kalmaya karar verir ve Ugo dayıyı alarak bir araba gezisine çıkar. Ancak arabayla nehre 
uçarlar. U go belleği ni yitirir ve kazayla ilgili hiçbir şey anımsamaz. Leonarda'nun ölüm haberi 
evin sükunetini bozar. Cenazeden sonra Franca,son erkek arkadaşı Giavannini 'yle gider. Elena'nın 
kardeşi Claudia,kızı M artina'yı Roma'ya götürmeye karar verir ve Fosca Avustralya'daki 
kocasının yanına dönmek ister. Elena i se evi satmaya niyetlenir. Ama sonunda ev satılmaz ve 
tümü yeniden bir araya gelir. Giovannini 'den ayrılmış olan Franca hamiledir. 

• Elena lives in an old farm-house with her daughters Franca and Malvina, her niece Martina, 
the maid Fosca and her daughter lmmacolata. Old uncle Ugo alsa lives with them . Count 
Leonarda, Elena's husband from whom she is separated arrives at the house from Rame to 
discuss with Elena the idea of making business on their property. Elena is fed up wiıh her 
husband's never-ending dreams of wealth. Leonarda decides to sıay on the house for a few days 
and during the course of a car drive i n  the company of uncle Ugo, he ends up i n  a ravine 
together with the car. Ugo's memory is bad and he forgets all about the accident. News of 
Leonarda' s death disturbs the serenity of the house. After the funeral, F ran ca goes off w ith 
Giovannini, her laresr boy-friend. Claudia, Elena's sister, decides to take her daughter Martina 
to Rame and Fosca wants to join her husband in Australia. Elena is tempted to seli the 
property but in  the end the property is not sold and they all meet again in  the house, 
including Franca who has meanwhile left Giovann ini  and is pregnant. 

• Mario Monicelli 

1 6  Mayıs 1 9 1 5'te İtalya'da 
Viareggio'da doğdu. Oğrenciyken 
fil m  eleştirileri yazdı . 1 934'de iki  
arkadaşıyla birlikte ll Coure 
Rivelatora adlı kısa filmi yönetti. 
1 949'da Steno ile birlikte yönereceği 
sekiz Toro filminin i lk iyle 
profesyonel yönetmenliğe başladı. 
Daha sonra her yıl bir fi lm yaptı. 

Born in Viareggio, ltaly, on 16 Mav 
1 9 1 5 . As a studem he wrotc film 
criticisrn . ln 1 934 he co-d irected the 
s hor l l  Cu o re rı velatore. He m ade 
his debut as director in 1 94'.1, 
direct ing together with Stcno cight 
films starring Tar .  Thesc were 
followed by one film a year. 

Filmleri 
1 958 1 Saliti ignoıi 1 Meçhul 

I nsanlar 
1 959 La Grande Guerra 1 Büyük 

Savaş 
Organizaıör 1 The Organİser 

1965 L'Armaıa Brancaleone 
1975 Amici Miei 1 Dostlarım 
1 986 Speriarno che sia fcmınina 1 

İnşallah Kız  Olur 



BIR ULKE - BIR SINEMA ITALYA 

A COUNTRY - A CINEMA ITALY 

• 45. 
45. 

Paralel 
Paralello 

45th ParaHel 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color)/35 mm/88' 

Attilio Concari 
Davide Ferrario, Attilio Cancari 
Renato Tafuri 
M anuel de Sica 
Thom Hoffman, Valeria d'Obici, Enzo Robutti 
M.V.M. Films, 1986 

• Po Vadisi'nde yaz. Amerikalı fotoğrafçı Tom,  kendisine verilen iş üstüne, bölgede çevre 
bozulmasını belgelemek için yöreye gelir. Andrea halalarının yanına tatile gelmiş bir çocuktur. 
Halaların işlettiği lokanta ve otelde ise Anna çalışmaktadır. Yaşlı bir serseri, bu verimli vadinin 
sakin görünümü arasında bu kişiler arasındaki ilişkileri gözler ve yorumlar. Anlatılanların 
gerçek olay ve ilişkiler olmaları pek gerekli değildir. Tümü düş ürünü de olabilir . 

• Summer in the Po valley. Tom, an American photographer is on an assignment to document the 
ecological deterioration of the area. Andrea, the boy, is on holiday in care of his aunts, who own 
the hotel-ırattoria where Anna works. An old tramp observes and comments on their affairs 
which interwine and break loose in the calm landscape of the fertile valley, where nothing is 
supposed to happen, except, of course in the imagination. 

• Attilio Concari 

1944'te doğdu. 1970'lerde moda 
fotoğrafçılığı yaptı. Kısa filmler çekti. 
"45. Paralel" ilk konulu uzun filmi. 

Born in 1944. Worked as a fashion 
photographer in the 70s. M ade short 
films. "45th Parallel" is h is first 
feature film. 
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BIR ULKE - BIR SINEMA ITALYA 
A COUNTRY - A CINEMA ITALY 

• Romans 
Romance 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Massimo M azzucco 
M assimo M azzucco, Lucia Zei, Walıer Chiari 
Fabio Ciancheni Görüntü Yönetmeni/Photography 

Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/85' 

A ndrea Cenıazzo 
Walıer Chiari, Luca Barbareschi, Julie Hiebaum Colombo 
M.V.M. Films 1986 

• Giulio dağlarda bir eve sığınmışıır. Ömrünün sona ermekıe olduğunu düşünmekte ve 
küçüklüğünden beri kendisinden haber alamadığı oğlu Andrea'yı görmek istemektedir. Andrea 
dağdaki eve babasının yanına gelir. Zamanla, aralarındaki uzaklık, öfke ve iletişimsizlik ortadan 
kalkmaya başlar. Giulio'nun oğluna anlatacak ya da öğretecek çok az şeyi vardır. Dağlara 
gelmeden önceki günlerini nasıl geçirdiğini aniatmakla yetinerek insancıllığı konusunda oğluna 
bir izienim vermek ister. Andrea ise babasına kendi yaşam görüşünü sunar; aile, başarı ve para . . .  
A m a  babasıyla son görüşmesinde ortaya serilen gerçekler hayatını yeniden gözden geçirmesine 
yol açacaktır. 

• Giulio has ıaken refuge in a house in ıhe mounıains. He feels ıhaı his life has come to an end 
and he would l ike to see his son Andrea, abouı whom he has heard noıhing since he was a 
young boy. Andrea joins his father in ıhe mounıain house. Gradually, wiıh the passage of time, 
alienaıion arıger and incomprehension begin to break down. Giulio has liııle ıo teli or ıeach his 
son. He limits himself ıo describing how he spenı his days before deciding to go to the 
mounıains and through this descripıion he ıries to give his son some idea of his hum�niıy. 
Andrea offers his father his own vision of l ife; family, success, money. Buı soon ıhe �ruıhs 
revealed in ıhe !ası meeıing wiıh his faıher, makes him to reevaluaıe his life. 

• Massimo Mazzucco 

20 Temmuz ı954'ıc Torino'da doğdu. 
lıalya'nın ünlü dergilerinde ve New 
York'ta moda fotoğrafçılığı yapt ı .  
New York'ta TV yönetmenliği 
öğrenimi gördü. ı 980'de yapt ığı i lk 
filmi 1983 Venedik Film Şenliği'nde 
gösterildi. 

Born in Turin on 20 July, ı954, 
Massimo Mazzucco worked as a 
fashion phoıographer for ltalian 
ınagazines and in New York.  He 
sıudied TV directing in New York . 
His firsı fc'ature film was ınade in 
1980 and first shown in Yenice Film 
Fest ival, ı 983. 

Filmleri 
ı983 Suııııııerl ike 
ı 986 Romance 



Türk Sineması '86 -'87 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı 'nın değerli 
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

This seetion is realized with the contribution 
of Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı. 
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Yeşilçam '86�7 
Geçen yıllarla, bir bölüm Türk 
aydınının gözünde en azından 
sıradan ticari filmleri anlatmak için 
kullanılan "Yeşilçam", yani Türk 
film endüstrisinin Cinecitta'sı, 
nostaljik bir anlam kazandı. Toprağı 
büyük ölçüde değişmiş olmasa da, 
başta yönetmenler olmak üzere 
birçok sinema sanatçısının, sinema 
yazarının, yapımcının katkısıyla 
Yeşilçam, adını aldığı, yeryüzünün 
en güzel ağacı gibi yeni dallar, yeni 
sürgünler verdi. Artık ona daha 
hoşgörülü, daha sevecen bakıyoruz. 
Sinemacılar ya da sinema dışındaki 
aydınlar arasında "radikal" olanlar 
hala var. Yani Yeşilçam'ın kökünden 
budanıp yeni sürgünlere fırsat 
verilmesinden yana olanlar . . .  Ama 
çoğumuz, her yıl gelişip serpilen, 
"çeşitlenen" ürünlere bakarak, 
gelecek için umutlu olabiliyoruz. Bir 
yandan, daha önceki yapıtlarıyla 
tanıdığımız çeşitli yaşlardan usta 
yönetmenler üretkenliklerini 
sürdürürken, öbür yandan her yıl 
birkaç yeni ad daha ilk uzun 
metrajlı filmleriyle Türk ve dünya 
izleyicisi önüne çıkıyor. Kısaca, tüm 
olumsuz koşullara karşın iyimser 
olmak için nedenler var. 

"Olumsuz koşullar" diyoru; .. 
Ger�ekten tüm dünyada olduğu gibi, 
belkı daha da hızla, Türkiye'de 
sinema izleyicisi, sinema salonu 
azalıyor. Başta büyük kentler olmak 
üzere, Anadolu'da, salonlar 
kapanıyor, yenileri açılmıyor. 
Endüstri altyapısı, reklam filmlerinin 
oldukça güçlü dopin'ine karşın 
yenilenmek, güçlenrnek şöyle 
dursun, teknolojik yetersizliğini her 
kopyada dünyaya ilan ediyor. TV ve 
video rekabetinin yarattığı sorunlar 
artıyor. Yapım maliyetleri her geçen 
yıl "geometrik dizi"yle yükseliyor. 
Başta bir "Uni-Turque" olmak üzere, 
ulusal, endüstri'yi dünyaya tanıtacak 
kuruluşlardan hala yoksunuz. Kısaca, 
"ortam"da işler iyi gitmiyor. Ama 
en az iki düzine yönetmen, her yıl 
en az bir, bazen iki iddialı film 
yapma olanağını yine de buluyor. 
Isterseniz buna, "gözüpeklik" 
diyelim. Biz Akdenizliler için, 
sanırım, "gözükara" deyimi rahatlıkla 
kullanılabilir. Yeşilçam, her zaman 
istediği sonucu elde edemese de, 
"cesur" insanların bulunduğu bir 
sokaktır. 

Sinema Günleri'nin düzenleme 
komitesinde yer alan bizler, geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da, gösteri ve 
yarışmalanınıza katılmak isteyen 
Türk filmlerinin şaşırtıcı çokluğu 
karşısında ne yapmamız gerektiğini, 
programla ilgili kaygılar dışında, 
belirgin bir sevinçle düşünmek 
zorunda kaldık. Gerçi sonunda 
herhangi bir eleme yapmadan 
tümünü programa koyduk. Ama bu 
söz konusu filmlerin, Türk 
sinemasının genel düzeyi göz önüne 
alındığında, hemen hepsinin belli bir 
düzeyi tutturmalarından ötürüydü. 
Kısaca, Sinema Günleri'nin Türk 
Sine�ası bölümü, her yıl gelişerek 
hem Istanbullu sinemaseverler, hem 
de konuk sinema adamlarıyla 
karşılaşıyor, verimli tartışmalara 
neden oluyor. 

Yıllar önce ilk kez "kilim gibi değil, 
film gibi" sözünü kullandığımızda, 
sadece yanlış bir değerlendirme 
biçimini kastetmiştim. Yani yabancı 
sinema yazarı dostlarımızın ya da 
yabancı sinema seyircisinin, 
Anadolu'nun sert gerçeklerini, artık 
çağdışı kalan, aşılması gereken 
törelerini yansıtan, eleştİren 
filmierimize egzotik, folklorik 
objeler olarak bakmalarını eleştirrnek 
amacıyla. Ancak Atilla Darsay'ın 
haklı olarak işaret ettiği gibi, bir 
bölüm sinema sanatçısının adeta söz 
birliği etmişçesine birbirine benzer 
köy filmleri yapmaları nedeniyle, 
"film değil kilim" sözü bu yaklaşımı 
eleştirrnek amacıyla da bol bol 
kullanıldı. 1987-87 Türk Sinema 
mevsimi, bütün bu kaygıları ortadan 
kaldıracak bir tema ve üslup 
çeşitliliği taşıyor. Kimi yönetmenler, 
yine geri bırakılmış yörelerin 
sorunlarını yansıtırken, kimileri 
kentleşmenin yarattığı kişisel ya da 
toplumsal dramiara eğiliyorlar. Bazı 
ustalarımız insan yaşamında 
"fantezi"yi araştırırken, başkaları 
çağdaş edebiyatımızın ilginç 
ürünlerini uyarlıyorlar. Programda 
izleyeceğimiz gibi, Sinema 
Günleri'nin geleneksel tema'sına 
uygun "yaratıcılık"konusuna eğilen 
Türk filmlerine artık daha sık 
rastlıyoruz. 

Kısaca "Türk sineması '86'87" 
programı, Türk sinema sanatının 
gelişen tema zenginliğini, üslup 
arayışlarını, genç yeteneklerini, 
ustalıklarını bir arada yansıtan 
önemli bir panorama özelliği taşıyor. 

Onat KUTLAR 



Yeşilçam '86�7 
Yeşilçam (!iterally "green pine tree"), 
a term employed by at least some of 
the Turkish intel!ectuals to refer to 
an industry producing second-rate 
films of a purely commercial 
character, in other words the 
Turkish Cinecitta, has in recent years 
become invested with a certain 
nostalgia. Even if the actual soil 
remains much the same, the 
endeavours of a number of those 
engaged in the film industry, film 
actors and actresses, scenario writers, 
producers and, above all, film 
directors, have resulred in the "green 
pine tree" spreading new branches 
and striking fresh roots. We now look 
upon it with greater indulgence and 
greater affection. There are stili a 
number of people both within and 
without the film industry with a 
more "radical" approach. Those are 
in favour of a thorough pruning 
that would allow the tree top put 
forth completely new shoots. But 
most of us remain reasonably 
optimistic in view of the new and 
ever increasing variety of the fruits 
that are produced each year. While 
on the one hand directors of various 
ages well known for their previous 
work continue production, every 
year sees new names being 
introduced to Turkish and 
international audiences as directors 
of their first long feature films. In 
short, there are good grounds for 
optimism in spite of adverse 
conditions. 

We have just referred to "adverse 
conditions". Here, as in every other 
country in the world, there has 
been a great reduction in both the 

number of cinemas and the size of 
the audiences. All over Anatolia, and 
particularly in the larger cities, 
cinemas are being closed and no 
new ones opened. The infrastructure 
of the film industry, far from 
displaying, in spite of the "doping" 
injected ·by the production of 
advertisement films, any signs of 
renewal or reinvigoration, actually 
displays to the whole world its 
technological inadequacy. lncreasingly 
serious problems are created by the 
competition of TV and video. 
Production costs increase each year 
in "geometrical progression". There 
are stil! no organisations that would 
serve to introduce the Turkish 
cinema to the outside world. In 
short, things are not going at all 
well as far as the general situation is 
concerned. In spite of all this, 
however, a dozen or so directors stil! 
manage to produce one, or even 
two, serious films a year. One might 
deseribe this as sheer recklessness. 
Mediterraneans, would probably 
prefer to see it as a sign of courage. 
Even though it may not always 
produce the desired results, Yeşilçam 
is a street in which men of courage 
can always be found. 

The amazing number of Turkish 
films that have been offered for 
showing at the İstanbul Filmdays 
and also as entries in the 
competetive section, certainly 
confront those of us who are on the 
organising committee with very 
serious problems as far as 
programıning is concerned, but it 
has also been a source of very great 
gratification. In the end we included 
them all in the programme without 
any attem pt at selection, but this 
was because almost all of rhem 
reached the required level, taking 
into consideration, of course, the 
general !eve! of the Turkish cinema. 
In short, the seetion of the festival 
devoted to Turkish films is 
expanding each year, and the films 
presented both to the film-lovers of 
Istanbul and our guests from abroad 
never fail to give rise to very fruitful 
discussions. 

Some years ago I used the 
expression, "It's a film, not a kilim", 
to refer to what I regarded as a 
totally false approach to the 
evaluation of Turkish films. Foreign 
audiences and critics tended to look 
upon films reflecting the harsh 
realities of Anarolian life, its 
outmoded customs that should long 
ago have been discarded, as products 
of an exotic folklore. As Atilla 
Dorsay very rightly pointed out, the 
statement "It's film, not a kilim" 
was frequent!y used in face of what 
might well appear to be the 
collective decision taken by Turkish 
film makers to produce a series of 
one practically identical village film 
after another. The 1986-1987 film 
season displays a variety of themes 
and approach that removes all 
anxieties on this score. While some 
directors stili concentrate on the 
problems created by obsolete ways of 
life, others have turned to personal 
or social dramas created by the 
process of urbanisation. 

Some seek out the fantastic aspects 
of human life while others adapt 
interesting works of contemporary 
Turkish !iterature. As can be seen 
from the programme, there is an 
increasing number of Turkish films 
dealing with the subject of 
"creativity", which forms the 
traditional theme of the İstanbul 
Filmdays. In short, "Turkish 
Cinema '86!87" programme presents 
a sort of panorama illustrating the 
themaric diversification displayed by 
the Turkish cinema, its search for 
new styles, and the skill and 
proficiency displayed by its younger 
youthful talents. 

Onat KUTLAR 

ısı 
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TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Anayurt Oteli 
Motherland Hotel 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 1 10' 

Ömer Kavur 
Ömer Kavur 
Orhan Oğuz 
Atilla Özdemiroğlu 
Macit Koper, Serra Yılmaz, Orhan Çağman 
Cengiz Ergun, 1987 

• Zebercet, bir Anadolu kasabasında konaktan bozma "Anayurt Oteli"nin katibidir. Bir gün . 
gecikmeli Ankara treniyle gelip otelde tek bir gece kalarak giden ve bir ha�aya kadar dönenın 
diyen kadını, tutkulu biçimde beklerneye başlar. Ancak kadının gelmeyecegını anlamasıyla bu 
tutkusu bir saplamıya dönüşür. Yalnızlığının, iletişimsizliğinin de etkisiyle Zebercet gıderek bır 
değişime uğrar. 

• Zebercet is a hotel clerk, in a smail provincial town. A woman comes to the hotel one night 
and leaves to return in a week's time. Zebercet awaits her return wıth great ımpatıence. 
However, her not coming back begins to ereare changes in Zebercet's psychology. 

• ömer Kavur 

Ömer Kavur 1 944'te Ankara'da 
doğdu. 1965 yılında, orta öğrenimini 
bitirdikten sonra Fransa'ya gitti ve 
sosyoloji, gazetecilik ve sinema 
öğrenimi (IDHEC) gördü. 1971 
yılında Türkiye'ye dönen Kavur, 
belgesel filmler ve reklam filmleri 
yaptı. Antalya Film Şenliklerinde ve 
Sinema Yazarları yıllık 
değerlendirmelerinde çeşitl i filmleri 
ödüllendirildi. 1985'te "Körebe" ve 
"Amansız Yol "  filmleriyle Kültür 
Bakanlığı Sinema Ödülleri'nden 
ikisini kazandı. "Amansız Yol", 
1986'da Eczacıbaşı Vakfı Yılın En İyi 
Türk Filmi Ödülü'nü de paylaşt ı. 

Ömer Kavur was born in Ankara in 
1944. Afıer finishing his secondary 
education in 1 965, he wenı to 
France, where he studied sociology, 
journalism and the cinema 
(IDHEC). On his return to Turkey 
in 197 1 ,  he began making 
documenıary and adverıising films. 
A number of his films were awarded 
prizes in the Antalya Film Festival 
and were highly commended in the 
Film Critics Annual Selection. In 
1985 "Körebe" and "Amansız Yol" 
won two of the film prizes awarded 
by the Minisıry of Culture. 

Filmleri 
1974 Yatık Emine 
1979 Yusuf ile Kenan 
1981 Ah Güzel İstanbul, 

Kırık Bir Aşk Hikayesi 
1982 Göl 
1984 Körebe 
1985 Amansız Yol 
1987 Anayurt Oteli 



TURK SINEMASI '86 - '87 

TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Asiye Nasıl Kurtulur? 
Asi ye 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Seri pt 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 100' 

Atıf Yılmaz 
Barış Pirhasan 
Kenan !)avutoğlu 
Sarper Ozsan 
Müjde Ar, Ali Poyrazoğlu, Nuran Oktar, Hümeyra 
Cengiz Ergun, Odak Film, 1987 

• Fuhuşla Mücadele Dernekleri Başkanı Seniye Gümüşçü, Şirinsemt adlı randevuevi mahallesini 
ziyaret etmektedir. Ziyaretin nedeni, Asiye adlı bir kadının kendisine yazmış olduğu mektupta, 
Dernek broşürünü okuduğunu ve genç kızlara yönelik önerileri yetersiz bulduğunu yazmasıdır. 
Bir hayat kadını olan annesinin, çocuk yaşlarda terkettiği Asiye, kendini kurtarmış, "bu 
düzende yaşamanın sırrı"nı öğrenmiştir. Isterse, Seniye hanıma da anlatacaktır. 

Seniye Gümüşçü ve arkadaşı Şükran hanımı, Şirinsemt'in en renkli kişilerinden Selo karşılar. 
Seniye hanım randevuevinde Asiye adlı bir kadının olmadığını ve tanınmadığını işitince biraz 
şaşırır. Selo'nun aklına birden geliveren bir düşünce herkesi harekete geçirir. Asiye'nin yaşamını, 
kızların tümü az çok yaşamıştır. Bunu oynayacaklardır konuklarına. 

• Seniye Gümüşçü, the President of the Association for the Supression of Prostitution, is paying 
a visit to Şirinsemt, a brothel area. The reason for the visit is a lerter from a gir! of the name 
of Asiye, saying that she has read the brochure published by the Association and finds the 
advice it offers young girls quite inadequate. Asiye, whose mather was a prostitute and 
abandoned her as a child, has learned the seeret of living in presem-day society. If Seniye l ikes, 
she will explain it to her. 

Seniye Gümüşçü and her friend Şükran Hanım meet Selo, one of the most colourful 
personalities in Şirinsemt. Seniye is surprised to learn that there is no one called Asiye in the 
brothel and that no one has ever heard of such a person. But Selo has a bright idea. Almost all 
the girls have had much the same experiences as Asiye. They will act them out to their 
vısıtors. 

• Atıf Yılmaz 

Atıf Yılmaz 1926'da Mersin'de 
doğdu. Önce Hukuk Fakültesi'nde, 
sonra da Güzel Sanatlar 'da okudu. 
1947'de "Tavanarası Ressamları" 
olarak bilinen gruba katıldı. Aynı yıl 
film eleştirileri yazmaya başladı. 
1950 'de yönetmen yardımcısı olarak 
sinema dünyasına atıldı. 195 ! 'de ilk 
filmini yaptı .  Çok geniş bir 
perspektife dağılan konulara dayanan 
komedi, serüven ve sosyal dram 
filmleri yönetti. 

Born in 1926 in Mersin Turkey. He 
studied law and art, (Academy of 
Fine Arts) in İstanbul. In 1947 he 
joined the group of paimers known 
as "The Paimers of Attic". In the 
same year he began writing film 
reviews. In ı 950 he worked as an 
assistant director for the first time. I n  
ı95 ı h e  made his first feature film . 
He can direct comedies, action films, 
social dramas with equal ease. 

Önemli filmleri 
ı95 ı Gelinin Muradı 
ı960 Keşan'lı Ali  Destanı 
ı 970 Aşktan da Üstün 
1980 Talihli Amele, Mine 
ı 984 Bir Yudum Sevgi 
ı985 Dağınık Yatak 
ı986 Adı Vasfiye 
ı987 Aaahh . . .  Belinda, Asiye Nasıl 

Kurtulur?, Değirmen 

1�3 
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TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Beyaz Bisiklet 
White Bicycle 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/93' 

Nisan A kman 
Eriş Akman 
Erol Sayıbaşı 
Mehmet Teoman 
Derya Arbaş, Yaşar Alpıekin, Songi.il Ülkü 
Elif Film, 1986 

• Bir kuaförde çalışan Sedef annesiyle birlikte oıurmakıadır. Genç kızın en yakın arkadaşı Gözde, 
Sedef'le aynı kuaförde çalışan, aynı zamanda komşusu olan genç ve dul bir kadındır. Iki 
arkadaş A kdeniz kıyı köylerinden Kalkan'a birlikte tatile giderler. Gözde orada .genç bir adamla 
ıanışır ıanışmaz, Sedefi yalnız bırakır. Kendini yalnız hisseden Sedef, Boğaziçi Universiıesi'nden 
bir grup gencin de katıldığı günlük bir motor turuna çıkar. Öğrencilerden Metin, Sedefi çok 
çekici bulur. Birbirlerine aşık olur ve İsıanbul'a döner dönmez evlenıneye karar verirler. Metin 
kültürlü ve zengin bir ailedendir. Evliliğini bu nedenle onlardan gizler. Metin'in annesi Sedef ile 
tanıştığında, oğlunun böyle sıradan ve bilgisiz bir kızla evli kalamayacağını söyler. Metin 
annesine şiddetle karşı çıkarsa da, bir süre sonra İstanbul gibi bir büyük kentte evlilik 
yaşamının kolay olmadığını anlar. Ne var ki ,  Sedefe boşanma kararını açıkladığında, Metin'in 
beklemediği şeyler olur. 

• Sedef works at a hairdresser and lives wiıh moıher. She has one inıimaıe friend Gözde, a young 
divorced woman who lives in the neighbourhood and who works at the same hairdresser. The 
ıwo girls go on a holiday ıo Kalkan, one of Turkish Mediıerranean resorıs. Gözde soon meeıs 
a young man and abandons her best friend. Feeling lonely and left, Sedef goes on a daily boaı 
trip and meeıs a group of sıudenıs from the Bosphorus University. One of ıhem, Metin, finds 
her parıicularly atıracıive. They soan fal l  in love, and decide to get married as soan as they go 
back to İstanbul. Metin comes from a rich and inıellecıual family. So he hides the ınarriage 
from ıhem. When his ınoıher meeıs the bride her reacıion is that Metin cannot sıay ınarried 
to such a siınple, ignorant gir!. Metin cantesıs his mather vigorously buı wiıhin a year, he 
realizes that ınarried life in a big ciıy ! ike Istanbul, at the end of the century is not easy. When 
he announces his decision of a divorce to Sedef, soıneıhing he never expected nor intended 
happens. 

• Nisan Akman 
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TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Çağdaş Bir Köle 
A Modem Slave 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/84' 

İrfan Tözüm 
Cengiz Alpman 
Aytekin Çakmakçı 
Cahit Berkay 
Sevtap Barman, Yaşar Alptekin, Yaman Okay 
Muhteşem Film, 1986 

• "Kan eken, kan biçer': . .  Hali l ' in babasını öldüren Haydar böyle diyordu. Haydar on beş yıl 
hapıs yatıp çıktıktan sonra, babasının kanını arayan Halı! bır gün, bır yerde onu mutlaka 
kıstırıp öldürecektir. Gerçekten de Halil avının peşindedir. Kendisine vazgeçmesini söyleyen 
Osman'a, "Yazgeçmek yok" der, "Anam gel dedi, geldim, öldür dedi, öldüreceğim .. : ' Halil, 
üstelik İngiltere'den kalkıp kan davasına gelmiştir. "İngiltere'de değil, Ay'da olsan nafile .. . Kanlı 
töre insanın içine yerleşmiş bir kere. . : '  Kan davası karşısında, okumuş birinin bile alın yazısı 
böyledir. Halil'e göre: "Kan davasının temeli dünyanın en eski fakültesinden çok önce 
atılmışt ır." 

• Haftalık gazetelere göre, Melek "sosyetenin güzel kadınlarından"dır. Halil'le tanışır, onu sever, 
kan peşinde olduğunu anlayınca tüm varlığıyla caydırmaya çalışır. Genç kız, "Çağdaş bir 
kölesin sen" der Halil 'e, "Başkaldırmaya da, özgürleşmeye de, mutlu olabilmeye de hiç çaban 
yok". Çelişkiler içinde kalan Halil de Melek'i çok sevdiğini anlar. Ne var ki, aynı anda onun 
"sosyetik bir fahişe" olduğunu öğrenir. 

Haydar, who killed Halil's father always says "sow the bood and reap the blood", or "Blood 
for Blood". He knows that after 15 years of jail sentence served, Halil would find t he right 
time to avenge his father, and kil! him. In fact Halil is after h is prey. Osman tries to persuade 
him to give up, but he says that he will never give up, and says, "My mather wanted me to 
come so I came, and said-kil! him so I will kil! him". More than this, Halil returned from 
England, because of this feud. "Even if 1 was on the moon, not in England, I would have 
come back" he said "it is a tradition". In such a case the fare does not change even for the 
educated ones. Halil believes that the foundation of feud is even older than the oldesr facu!ty of 
the world. 

Melek, according to weekly magazines, is one of the most beautiful women of high society. She 
meets Halil, loves him and after finding out what he is up to, does her best to persuade him to 
give up. She says to Halil, "You are a modern slave, you have no arnbitian to revolt, to free 
yourself and try to be happy': . .  Halil who is in comradiction understands how much he loves 
Melek and at the same time finds out that Melek is a slot. 

• İrfan Tözüm 
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TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Davacı 
The Plaintiff 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Zeki Ökten 
Umur Bugay 
Orhan Oğuz 

• 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/90' 

Kemal Sunal, Savaş Yurttaş, Güzin Özipek 
Yahya Kılıç, 1986 

Komşuluk ilişkilerinin yoğun biçimde yaşandığı taşrada geçen gerçek bir öykü. İki köylü ailesi, 
aralarındaki basit bir tartışma yüzünden mahkemeye düşer. Dava yıllarca sürer. Zaman geçtikçe 
her iki aile de ekonomik açıdan zarara uğramaktadır. Hem tarladaki işler kalmakta, hem 
mahkemeye gidip gelmek masraflı olmaktadır. Ne var ki her iki ailenin kadınları ve çocukları 
kasabadaki mahkemeye gidiş gelişten kazançlı çıkmakta, tek düze yaşamlarını renklendiren bu 
olaydan tad almaktadırlar. 

• A true story of two families living in the coumry where neighbourhood relationships are 
experienced imensely. A simple dispute among two peasam families provides the basis for a 
court case which is to last for many years to come. As time passes, both families suffer 
economically since they have to spend more and more funds to keep up with the court 
expenses. lronic yet, the women and children of both families are the only ones who would 
benefit from such a dragging event as their regular visits to the nearby town to attend court 
become their sole enjoyment and bring colour into their monotonous lives. 

• Zeki Ökten 

194 l 'de doğdu. 1959'larda asistan 
olarak girdiği sinemacia Nişan 
Hançer, Lütfi Akad, Halit Refiğ ve 
Atıf Yılmaz'la uzun süre çalıştı. 
1972'de "Kadın Yapar"la 
yönetmenliğe başladı. Değişik 
türlerde filmler yaptı ve filmlerinin 
senaryosunu yazdı ya da katkıda 
bulundu. Zeki Ökten'in ulusal ve 
uluslararası birçok ödülü vardır. 

Zeki Ökten was born in 194 1 .  He 
became an assistant director in 1959 
and worked with Nişan Hançer, 
Lütfi Akad, Halit Refiğ and Atıf 
Yılmaz. His first feature film is 
"Kadın Yapar" 1 Woman Does, 
1972. He made films of everykind 
and alsa wrote the seripts of his 
films. He is awarded with national 
and international prizes. 

Filmografi 
1972 Kadın Yapar 
1973 Ağrı Dağının Gazabı 
1975 Askerin Dönüşü 
1976 Boşver Arkadaş 
1977 Kapıcılar Kralı 
1978 Çöpçüler Kralı 
1979 Sürü 
1980 Düşman 
1983 Faize Hücunı 
1984 Pehlivan 



TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Değirmen 
The Mill 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/1 00' 

Atıf Yılmaz 
Barış Pirhasan 
Orhan Oğuz 
Arif Erkin 
Şener Şen, Serap Aksoy, Levent Yılmaz 
Odak Film, 1987 

• Sarıpınar İstanbul yakınlarında küçük bir kasabadır. Sene 1914 .  Kasabadaki monoton yaşam 
fahişelikle suçlanarak Sarıpınar'a sürgüne gönderilen Bulgar göçmeni Nadja'nın gelişiyle birden 
harekedenir. Kasaba halkı Nadja'nın çeşidi toplantılara göbek atmaya çağrılmasının 
dedikodusunu yapmaya başlar. Kasabanın ağası, tutucu kaymakam Halil Hilmi'yi bu 
toplamılardan birine davet eder. Eğlencenin doruk noktasında ahşap ev sallanmaya başlar ve 
birisi bağırır "Deprem oluyor". Herkes can havliyle dışarı fırlar ve traji komik olaylar birbirini 
takip eder. 

• Sarıpınar is a poor, small town not far away from İstanbul, the capital of Onoman Empire. 
The year is 1914 .  In the monotony of the town's daily life there appears Nadja, or Naciye by 
her new name, a Bulgarian i mmigram accused of prostitution and sent to exile to Sarıpınar. 
The town's people start to gossip about her being frequemly called to dance in man-to-man 
gatherings. The rich landlord of the town invites the district officer, Halil Hilmi, a conservative 
bureaucrat to one of these sessions. At the elimax of entertainment, the wooden house begins 
to shake and sameone cries out "Earthquake!". Panic and rush overtake the crowd which is the 
beginning of a series of farcical evems. 

• Atıf Yılmaz 

Atıf Yılmaz 1926'da Mersin'de 
doğdu. Önce Hukuk Fakültesi'nde, 
sonra da Güzel Sanadar 'da okudu. 
1947'de "Tavanarası Ressamları" 
olarak bilinen gruba katıldı. Aynı yıl 
film eleştirileri yazmaya başladı. 
19SO 'de yönetmen yardımcısı olarak 
sinema dünyasına atıldı. 195 ! 'de i lk 
filmini yaptı. Çok geniş bir 
perspektife dağılan konulara dayanan 
komedi, serüven ve sosyal dram 
filmleri yönetti. 

Born in 1926 in Mersin Turkey. He 
studied law than art, (Academy of 
Fire Arts) in İstanbul. In 1947 he 
joined the group of painters known 
as "The Paimers of Attic". In the 
same year he began writing film 
reviews. In 1950 he worked as an 
assistant director for the first time in 
1951  he made his first feature film . 
He can direct comedies, action films 
social dramas with equal ease. 

Önemli filmleri 
1951  Gelinin Muradı 
1960 Keşan'lı Ali Destanı 
1970 Aşktan da Üstün 
1980 Talihli Amele, Mine 
1984 Bir Yudum Sevgi 
1985 Dağınık Yatak 
1986 Adı Vasfiye 
1987 Aaahh . . .  Belinda, Asiye Nasıl 

Kurtulur?, Değirmen 
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TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Dikenli Yol 
The Thomy Way 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/90' 

Zeki Alasya 
Çetin Öner 
Ertunç Şenkay 
Arif Erkin 
Kadir inanır, Hülya Koçyiğit, M ine Baysan 
Özer Film, ı986 

• Kadir hapisten çıktıktan sonra aile yuvasına döner. Ne var ki, ailesinin bireyleri onun 
dönüşünden pek mutlu olmaz. Annesi, oğlunu görünce buruk bir sevinç duyar. Kadir'in ölen 
ağabeyinin karısı, genç adama kırgın gibidir. Kadir'in yeğeni Ali amcasına sarılır. Kadir dalgın 
düşüneeli evde kalmaya başlar. Ama sürekli geçmişte yaşar gibidir. Yıllar önce, Kadir ve arkadaşı 
bir olay sonucu cezaevine düşmüştür. Arkadaşı, durumu, Kadir ' in ağabeysi Aziz'e anlatır. Aziz 
ona yardımcı olmaya çalışırken yaşamını yitirir. Bu olay yengesi üstünde büyük etki yapar. 
Genç kadın herşeyin sorumlusu olarak Kadir'i görmektedir. Herkese iyilik yapmayı seven, 
yardımcı olan Aziz'in yaşamını yitirmesi, Kadir'i de çok etkilemiştir. Kadir nişanlısına da soğuk 
davranır. Buzlar ancak bir süre sonra eriyecektir. Yenge, Kadir'in suçu olmadığına inanmaya 
başlar. Kadir'i bağışlamış gibidir. Kadir, yengesi Ayşe ve yeğeni Ali 'ye sarılır. Anne yaşlı gözlerle 
onları izler. Ayşe ve A li, Kadir'e güvenle, sevgiyle bakarlar. 

• Kadir, a young man who has just completed his prison term, returns home. Much to his regret, 
he does not receive a warm welcome from his family. He sees sadness in h is mother's eyes. His 
brother's widow, Ayşe holds him responsible for the death of her husband, Aziz, a good and 
honest man who had lost his l ife trying to help Kadir when he got himself into trouble. She is 
resentful to him. The only one who shows him kindness is little Ali, the deceased brother's 
son. Kadir, feeling depressed and guilty, keeps to himself, even dismissing his fiancee. lt is as if 
he stili lives in the past, without any hope for the future. As time goes by, his brother's widow 
starts to believe that Kadir has no guilt on her husband's death. lt is a new beginning for the 
family. 

• Zeki Alasya 

ı943 'de İstanbul'da doğdu. Robert 
Lisesi'nde okudu. ı963 'de Arena 
tiyatrosunda profesyonel tiyatro 
yaşamına başladı. ı 967'de Devekuşu 
Kabare Tiyatrosunun kurucuları 
arasında yer aldı. ı 97l 'de sinema 
oyuncusu olarak ilk filmi "Sev 
Kardeşim"de göründü. ı 976'da ilk 
yönetmenli k  denemesini 
gerçekleştirdi. 

Born in İstanbul in ı 943. Aher he 
graduated from Robert College, he 
became an actor in Arena Theatre in 
ı 963. He became one of the 
founders of Devekuşu Cabaret 
Theatre in ı 967. He took part in a 
film in ı 97 ı  as a player. He directed 
his first feature film in ı 976. 

Filmleri 
ı 976 Aslan Bacanak 
1977 Sivri Akıllılar 

Cafer'in Çilesi 
1978 Petrol Kralları 

Köşe Kapmaca 
Yay Başımıza Gelenler 

ı 979 Doktorlar 
1980 Davetsiz Misafir 
ı 98 ı  Dönme Dolap 
ı 982 Elveda Dostum 
ı 984 Kaptan 
1985 Patron Duymasın 

Yaz Bini 
ı986 Yanlış Numara 

Dikenli Yol 
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TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Fatmagül'ün Suçu Ne? 
What is Fatmagül's fault? 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/94' 

Süreyya Duru 
Vedat Türkali 
Ali Uğur 
Cahit Berkay 
Aytaç Arman, Hülya Avşar, Ayberk Çölok 
Murat Film 

• Kerim, Erdoğan, Vural, Mahmut ve Selim, çocuklukları güneyde bir kıyı kasabasında birlikte 
geçmiş, aynı ilkokulda okumuş beş arkadaştır. Erdoğan, Vural ve Selim, yöre eşrafının 
çocuklarıdır. Büyük kentte eğitimlerini sürdürmektedir. Kerim ve Mahmut ise yoksul kesimden 
geldikleri için kasabacia kalmıştır. Kerim babadan kalma bir tamİrcİ dükkanı işletmekte, 
Mahmut ise kasabanın demireisi Galip Usta'nın yanında san'at öğrenmektedir. 

Bir tatil dönemi, beş arkadaş Kerim'in motoruyla bir deniz gezisine çıkar. Son derece neşeli, 
bol şamaralı bir gezidir bu .. Akşamüstüne doğru, biraz da içkinin ve sıcağın etkisiyle, coşkulu 
ve sarhoş gençler, ıssız bir kayda çamaşırlarını yıkayan Fatmagül'e, başta çocukça bir takılmayla 
başlayan şakalarını giderek eroıik bir oyuna dönüştürür ve tecavüz ederler . 

• Kerim, Erdoğan, Vural, Mahmut and Selim are five friends who spent their childhood together, 
ın a seasıde ıown ın ıhe south. As Erdoğan, Vural and Selım go to a bıg cıty to attend the 
university which the financial situation of their families allows, Kerim and Mahmut remain in 
ıown, because their families cannot afford it. Kerim runs a repair shop owned by his father and 
Mahmut works by the town's blacksmith Galip Usta. During one of t heir holidays, five 
friends take a sea cruising with Kerim's moıorboat. lt's a wonderful ride with laughters and joy 
of the reunion. They eaı and drink. Early in the evening, in one of the bays, they meet 
Fatmagül, a gir! who washes her laundry. First, it's a childish approach to have more fun, but 
with the influence of aleohal and the heat, it turns to an erotic game and they rape her. 

• Süreyya Dunı 

Süreyya Duru, 1930'da Samsun'da 
doğdu. Galatasaray Lisesi'ni 
bitirdikten sonra üç yıl Hukuk 
Fakültesine gitti . 1954'te babasının 
kuruluşu olan Duru Film'de 
çalışmaya başladı. İlk konulu filmini 
1959'da yaptı. Murat Film'in sahibi 
olan Süreyya Duru, 35 film yönetti. 

Süreyya Duru was born İn Samsun, 
1930. Graduated from the Lycee 
Galatasaray and attended the Facult 
of law for three years. In 1954, he 
started to work in his father's 
company, Duru Film and in 1959 
directed his first feature film. 

Mr. Duru, the owner of Murat Film 
has directed th irıy five films. 
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• Halkalı Köle 
The Ring Slave 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ 

Ümit Efekan 

Tarık Akan, Zühal Olcay 

• Oğul babasının evine gelir. Annesiyle ayrılmaları konusunda konuşur. Yazar eskilere dalar. 
Geçmişi tüm acı ve ıaılı yönleriyle oğluna anlatır. Yazar eşiyle ıanışarak evlenmiş ve kısa sürede 
çocuk sahibi olmuştur. Karısı kaynanasıyla oturmaktan hoşnut değildir. Bir sene sonra da rahat 
çalışabiirnek için Almanya'ya giderler. Kadın eve dönü§te yazarın annesini istemez. Ayrı eve 
çıkmalarını önerir. Yazar hikaye yazmaya başlamıştır. Ilk kitabı büyük bir başarı kazanır. 
Hikayelerinin konusu anasının anlaııığı öykülerdir. Kısa bir süre sonra yazarın eserleri çok 
beğenilir ve maddi durumları düzelir. Evliliklerinin 20. yılında yazar karısına teşekkür amacıyla 
bir ev hediye eder. Fakat bu sonradan onun için iyi olmaz . 

• The son comes to his faıher's house, and ıalks abouı his faıher's divorcemenı from the moıher. 
The auıhor ıhinks abouı the past. He narrates the pası wiıh the deıails ıo his son. The auıhor, 
and his wife had a baby. Buı his wife is u nhappy to live wiıh her husband's moıher. 
Nexı year they go to Germany ıo work. When they reıurn the wife refuses ıo live wiıh the 
moıher and proposes a separaıe house. The auıhor sıarıs ıo write sıories. He becomes 
rather successful wiıh his firsı book. He wriıes on ıhe ıheme that his morher once ıold him. 
Shorıly afıerwards ıheir financial siıuaıion becomes rather saıisfacıory. In  ı he 20ıh year of ıheir 
marriage the auıhor buys a house for his wife as a presenı, buı problems occur laıer on. 

• Ümit Efekan 

1949 İstanbul doğumlu, lise 
öğreniminden sonra film 
sıüdyosunda montaj ve senkroncu 
olarak çalıştı. Daha sonra 1969 
senesinden 1976 senesine kadar 
yönetmen asistanlığı yaptı. 1976 
senesinde yöneımenliğe başladı. İli( 
filmi Müjde Ar ile "Sarmaş 
Dolaş"ıır. 

Ümit Efekan was born in Istanbul 
in 1949. Afıer finishing lycee he 
worked for a time on monıage in a 
film studio. Laıer, from 1969 ıo 1976 
he worked as assisıanı director. In 
1976 he began ıo work as a director. 
He m ade his firsı film "Sarmaş 
Dolaş" wiıh Müjde Ar. 

En önemli filmleri 
"Acı Dünya" (Tarık Akan) 
"Töre" (Müjde Ar) 
" Hayat Köprüsü" (Kadir inanır) 
"Fırtına Gönüller" (Burçin 

Oraloğlu) 
"Halkalı Köle" (Tarık Akan) 
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• Mavi Yolculuk 
Blue Voyage 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/87' 

Zafer Par 
Sungur Esen 
Abdullah Gürek 
Cahit Berkay 
Banu Alkan, Hakan Ural, Salih Kırmızı 
Burak Film, 1986 

• Selda ve Selçuk, birbirlerini seven iki  üniversite öğrencisidir. Diplama töreninden sonra 
evlenmeyi ve "Mavi Yolculuk"ta bir balayını düşlemektedirler. Varlıklı ailelerinin onlara 
sağlayabileceği olanaklar düşünülürse, bu bir düş değildir. Olayı çekici duruma getiren, evlilik, 
balayı ve balayının doğayla içiçe gerçek leşmesidir. 

Bu düşten büyük mutluluklar bekleyen daha çok Selda'dır. Gerçekten, Selcia'yla Selçuk evlenir 
ve kararlaşt ırdıkları yolculuğa çıkar. 
İki gencin evlenmeleriyle birlikte, yaşamlarında görünmeyen bir üçüncü kişinin varlığı ağır 
basmaya başlamıştır. Herşey, göndereni belli olmayan düğün armağanı bir kürkle başlar. Sonra 
yol ve yolculuk boyunca, yine yaratıcısı belli olmayan çeşitli sürprizieric bu üçüncü kişinin ya 
da kişilerin varlığı sürer gider. 

• Selda and Selçuk are two university studems in love with one another. They dream of getting 
married aher ı he graduation ceremony and spending their honeymoon on a " Blue Voyage." 

lt is Selda who is looking foward to this most eagerly. Finally they get married and set off on 
ıheir voyage. 

Aher the marriage, the existence of a third, invisible person in their lives begins to makes itself 
more and more insistently felt. lt  all begins with the anonymous gift of a fur-coat. This is 
followed throughout the whole trip by a series of little surprises suggesting the presence of 
some unknown th ird person or persons. 

• Zafer Par 

1 6  
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• �erdoğlu Ömer Bey 
ümer Bey 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/ıOO' 

Yusuf Kurçenli 
Ayşe Şasa 
Kenan Davutoğlu 
Cem İdiz 
Mahmut Cevher, Necla Nazır, Yapr:ık Özdemiroğlu 
Varlık F il mc il ik, ı 986 

• Ömer, taşra kökenli varlıklı bir ailenin oğludur. Ailenin de ortak bulunduğu bir yapı 
kuruluşunu yönetmektedir. Evlidir ve iki çocuğu vardır. Ne var ki ,  Ömer mutluluğu aile dışı 
ilişkilerde aramaktadır. Bir şarkıcıyla ilişkisi Omer'e yetmemektedir. Bu arada kuruluşun da 
işleri iyi gitmemektc ve Ö mer'in bunalımı artmaktadır. A ile, kuruluş dolayısıyla Ömer'i 
suçlamaktadır. Çünkü bu işe Ömer'in isteği ile girmişlerdir. 

Ömer'in üniversiteden arkadaşı olan Cem'in İstanbul'a gelmesiyle Ömer'in il işkilerinde 
değişiklikler olur. Cem, şarkıcı kadınla arasındaki çıkara dayanan ilişkinin yanlış olduğunu 
Ömer'e anlatmıştır. Ancak Ömer bu kez de bir tiyatro oyuncusuna, İpek'e tutulmuştur. 

İpek de bir başka noktada bunalmakta, yaşamdan ne beklediğini_ bilmemektedir. Başlangıçta iyi 
gibi görünen bu il işkinin de yürümeyeceği ortaya çıkar ve Ipek O mer'i bırakır. 

Aile de, Ömer'i işin başından almaya karar vermiştir. Ömer yıkılmış biçimde evine döner. 
Ama, karısı da terk etmiştir Ömer'i . .  

• Ömer i s  the son of a wealthy provincial family. He runs a constructioıı firm in which h is  
family is a partner. He is married, with two children. Ümer seeks his happiness in extra
marital relations. But his relations with a singer fail to satisfy him, and, furthermore, business 
is not going well with the firm. H is family blame Ömer for the poor condition of the 
business, for it was on Ömer's insistence that they had participated in the firm. 

A change takes place in Ömer's way of l ife on the arrival in Istanbul of Cem, one of Ömer's 
friends from his university days. Cem tells Ömer that the relat ion beıwcen h imself and the 
singer is based on pure self-interest. Ömer now falls in  love with an acrress, İpek. 

But İpek doesn't know what she wants from l ife, and although this rdJtionship appears 
satisfactory at the beginning, it becomes soon obvious that it can't cont inue, and Ipek gives 
Ömer up. 

·,ıeanwhile the family decides to remove Ömer from his post in the busi
,
ness. 

< ,  nre·-�d. Ömer returns home. But his w i fe has left h im . . .  

• Yusuf Kurçenli 

Yusuf Kurçenli ı947 yılında Rize'de 
doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek 
Okulu'nda Gazetecilik eğit imi yaptı. 
1973 yılında TRT Televizyonunda 
yapınıcı-yönetmen olarak çalışmaya 
başladı. Çalışmalarını drama 
türünden yoğunlaştırdı. Edebiyat 
yapıtlarının televizyona uyarlamaları 
ve özgün senaryolardan on kadar 
televizyon filmini yöneıt i .  "At 
Gözlüğü" adlı filmle ı978 yılında 
TRT Muhabirieri Derneği'nin en iyi 
film ödülünü kazandı. ı 98 ı yılında 
TRT Televizyonundan ayrıldı. 

Yusuf Kurçenli was born in Rize in 
ı 947. He studied journalism in 
İstanbul. In ı 973 he started working 
in TRT. He directed adapıaıions and 
original scripts. In ı 978 he was 
awarded by the Association of TRT 
Reporters for his film "At Gözlüğü" . 
He left Television in ı98 ı and 
directed his first feature film in ı 983. 
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• Prenses 
Princess 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/'90 

Sinan Çetin 
Sinan Çetin 
Ayıekin Çakmakçı 
Mihenk 
Tunç Okan, Mahmut Hekimoğlu, Serpil Çakmaklı 
Varlık Filmcilik, 1986 

• Yaşadığı dü nyadan ve ilişkilerinden sıkılıp bunalmış bir adam (Selim), bir sabah evini terk 
etmeye karar verir. 
Aynı sabah kem'e bir gemi gelir. Gemiden bir kız (Nevres) ve yanındaki adam (Tarık) inerler. 
Adamın kuşkulu davranışları vardır. Kız ondan ayrılır. Bir eve geldiği görülür. Aynı evin alt 
katına da Selim girer, burası arkadaşı Turhan'ın evidir. 
Selim pencereden Nevres'i görür, büyülenmiş gibidir, hemen fotoğraflarını çekmeye başlar. Kız 
birlikte getirdiği kırmızı koltuğunda yorgunluktan uyuyakalmıştır. Gözlerini açtığında 
karşısında Selim'i görür. Selim kolıuğu içeri taşır. 
Tarık izlendiğini sanarak tedirgin biçimde bir eve girer, ardı sıra limandan beri onu izleyen 
adam da aynı eve gelir. Odada dört kişi vardır. Tarık'ın gelmesini beklemektedirler. Başkan 
onun bir kızla gelmesine kızar. 
Tarık Nevres'i savunur, onun kendilerine yararlı olacağını söyler. Selim ise, Nevres'in evinde 
onu tanımaya çalışmaktadır. Kızı sıktığını anlayınca evden çıkar, çıkarken "Siz P renses 
misiniz?" diye sorar . 

• One morning a man (Selim), fed up with the world and everyıhing to do with it, decides to 
leave his home. 
Im the same morning a ship arrives in the harbour. A gir! (Nevres) and a man (Tarık) 
disembark. The man behaves in a rather suspicious manner. The gir! leaves him. We see her 
arriving at a house. Selim emers the ground floor of the same house, which belongs to his 
friend Turhan. 
Selim sees Nevres from the window and is fascinated by her. He begins to take photographs of 
her. The gir! is very tired and fal! asleep in the red armchair she had brought with her. When 
she opens her eyes, she sees Selim in from of her. Selim carries the armchair inside. 
Tarık, feeling that he is being followed, enıers a house, and the man who has been following 
him all the way from the ship emers the same house. There are four people in the room. They 
are waiting for Tarık to come. The chief is annoyed at his arriving with a gir!. Tarık defends 
Nevres, and says that she could be of use to them. At the same time, Selim is trying to make 
friends with Nevres, but, realising that he is annoying the gir!, he leaves the house asking her, 
as he is leaving, "Are you a Princess?". 

• Sinan Çetin 

Sinan Qetin, 1953 yılında doğdu. 
Fotoğraf, grafik, resim çalışmaları 
yaptı. Hacettepe Üniversitesi'nde 
sanat tarihi okudu. Kısa metrajlı 
filmler çekti. 1978-1979'da orta 
metrajlı "Halı Türküsü"nü, daha 
sonra ilk uzun filmi "Bir Günün 
Hikayesi"ni gerçekleştirdi. Film yurt 
dışında çeşitli şenliklerde gösterildi. 
Fransa'da Hyeres Film Şenliği Halk 
Jürisi Büyük Ödülü'nü aldı. 
"Çirkinler de Sever" adlı 
çalışmasıyla 1 982 Antalya Film 
Şenliği'nde En İyi Film Ödülü'nü 
kazandı. 1985 Antalya Film 
Şenliği'nde " 1 4  Numara" adlı 
yapıtıyla En İyi Yönetmen Ödülü'ne 
değer görüldü. 

Sinan Çetin was born in 1953. He 
studied photography, graphics & 
paiming and h istory of art in the 
University of Hacettepe. He directed 
shorts. He directed his first feature 
film in 1980. The film is awarded in 
France, Hyeres Film Festival by 
Main Prize of Public Jury. 
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• ses 
The Voice 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Zeki Ökten 
Fehmi Yaşar 
Orhan Oğuz 
Tarık Öcal 

• 

Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/87' 

Tarık akan, Nur Sürer, Kamuran Usluer 
Şerif Gür, 1986 

Saçları hafifçe beyazlaşmış, uzun boylu bir genç adam, Ege kıyısındaki küçük bir balıkçı 
köyüne gelir. Bir pansiyona yerleşir. Köyde yaşayanlardan değişik bir görünümü vardır. Modası 
geçmiş giysileri, ve yüzündeki anlamlar, eski bir acının izlerini yansıtmaktadır. Gerçekten de, 
genç adam işkence görmüş, sonradan salıverilmiş bir siyasal mahkumdur. 

Yazı köyde geçirmeye gelmiş bir genç kızla kurduğu duygusal ilişki onu değiştirmeye başlar. Ne 
var ki, duyduğu bir ses onu yine yakın geçmişine döndürür. 

İşkencecisine duyduğu yoğun öfke giderek öç almaya mı dönüşecektir? 

• A tali, young man with slightly whitened hair arrives in a smail fishing viiiage on the Aegean 
coast and setdes in a boarding-house. He is rather a misfit among the regulars of the village. 
His out of fashion clothes, the solemn expressian of his face indicare somehow that he has 
been through a !or. In fact, he is an ex-political prisoner, tortured and oppressed. His solemn 
look starrs to change as he gets into a romanee-l ike relationship witb a young girl, a summer 
visitor to the village. Yet,  a "voice" he hears takes him back to his recent pasr . lntensely 
provoked, the anger he has for his torturer turns into a desire for revenge. 

• Zeki Ökten 

194 1 'de doğdu. 1959'larda asistan 
olarak girdiği sinemada Nişan 
Hançer, Lütfi Akad, Ha!it Refiğ ve 
Atıf Yılmaz'la uzun süre çalışt ı .  
1972'de " Kadın Yapar"la 
yönetmenliğe başladı.  Değişik 
türlerde filmler yaptı ve filmlerinin 
senaryosunu yazdı ya da katkıda 
bulundu. Zeki Ökten'in ulusal ve 
uluslararası birçok ödülü vardır. 

Zeki Ökten was bom in ı 94 1 .  He 
became an assistant director in ı 959 
and worked with Nişan Hançer, 
Lütfi Akad, Hali[ Refiğ and Atıf 
Yılmaz. His first feature film is 
"Kadın Yapar" 1 Woman Does, 
1972. He made films of everykind 
and also wrote the seripts of his 
films. He is awarded with national 
and international prizes. 

Filmografi 
1972 Kadın Yapar 
1973 Ağrı Dağı nın Gazabı 
1975 Askerin Dönüşü 
ı976 Boşver Arkadaş 
1977 Kapıcılar Kralı 
1978 Çöpçüler Kralı 
1979 Sürü 
1980 Düşman 
1983 Faize Hücunı 
1984 Pehlivan 
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• Son Urfalı 
The Last Man of Urfa 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/95' 

Ömer Uğur ()mer Uğu! - Cemal Gözütük 
Umit Ardabak 
Haluk Özkan 
Talat Bulut, Nur Sürer, Savaş Yuntaş 
CFL (Candemİr Film Ltd.), 1987 

• Türkiye'nin geri kalmış Güneydoğu Anadolu yöresinde bir kent olan Urfa'dan İstanbul'a gelen 
Şehmus, yapı işçiliği yapmaktadır. En büyük emeli, güzel sesiyle tanınıp ünlü bir türkücü 
olmaktır. Ona esin kaynağı olan hem Urfalı, hem de yapı işçiliğinden ünlü bir türkücü olma 
başarısına ulaşan canlı bir örnek de vardır. 

Bir ilkokul öğretmenine aşık olan Şehmus, sevgilisinin önerilerine karşın, ünlü türkücü olmak 
uğruna değer verdiği birçok şeyi yitirecektir Arkadaşını, sevgilisini, en önemlisi de, kendi öz 
benliğini . .  

• Şehmus, who comes from Urfa, a city in a backward province o f  south-east Anatolia, arrives in  
Istanbul to stan work as  a labourer on a construction site. His  greatest ambition is to become a 
famous singer. There is actually an example of a real citizen of U rfa who was also a worker on 
a building site and became a very famous singer. 

Şehmus is in love with a primary school teacher, but in spite of her advice, he sacrifices many 
things of great value in order to achieve his arnbitian - his friend, the gir! he loves, and his 
own ıntegrıty. . 

• ömer Uğur 

Ömer Uğur 1954'te Tokat'ta doğdu. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema 
Bölümü'nü bitirdi. Dön yıl boyunca 
yönetmen yardımcılığı ve senaristlik 
yaptı. Atıf Yılmaz, Atilla Candemİr, 
Sinan Çetin, Zeki Alasya'yla 
yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 
" 1 4  Numara", "Ziyaretçi", " Yaşamak 
İçin" film yapılmış senaryolarından 
bazılarıdır. 

"Son Urfalı", Ömer Uğur'un 
yönettiği ilk filmdir. 

Ömer Uğur was born İn Tokat in  
1954. He graduated from the 
Cinema Depanınem of the Faculty 
of Fine Am. He worked for four 
years as assistant director and 
scenarist. Directors for whom he 
worked as assistant included Atıf 
Yılmaz, Atilla Candemİr, Sinan 
Çetin and Zeki Alasya. His scenarios 
include those for " 1 4  Numara", 
"Ziyaretçi" and " Yaşamak İçin". 

''Son Urfalı "  is the first film he has 
direcred. 
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• su 

• 

The Water 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/83' 

Erdoğan Kar 
Erdoğan Kar 
Selçuk Turanlı  
Merhaba Müzik Grubu 
Perihan Savaş, Talat Bulut 
Ahmet Keskin, 1 986 

• Bölgede başgösteren kuraklık sonucu gurbete gidenler geri döner. Dönenlerden biri de 
Merdan'dır. Ülkeyi baştan başa dolaşarak çalışmış ve dönüşünde kazandığı para ile bir de sünger 
yatak getirmiştir. Sünger yatak köylüler için teknolojinin yeni ürünüdür. Köylülerin yanı sıra 
Berces Ağa'nın da ilgisini bu yatak çeker ve onu yeni karısı Pero kız için Merdan'dan ister. 
Oysa Pero, Merdan'ın yavuklusudur. Merdan'a göre, hem yavuklusunu al, hem de yatağını iste; 
işte, bu olmaz. Merdan yatağı vernmez. Köyün tek kuyusu olan sarnıç, Ağa'nındır. Ağa da 
Merdan'ın ailesine suyu vermez. Bundan sonrası Berces ile Pero kız ve Merdan'ın arasında 
gelişir. Sonunda Berces iki gencin arasındaki gizli aşkı anlar; Pero ve Mercan'ı cezalandırır . 

• A great drought in t he region obliges the workers to return to their homes. Mardan is one of 
those who returned. With the money he has travelled over the whole country doing every sort 
of job in order to earn, he buys a foam-rubber mattress. For the villagers this foam-rubber 
mattress is the latest thing in technology. lt arouses the imerest of all the peasants and, 
n;ıturally, of Berces Agha in particular who wants it for his new young wife Pero. Pero was 
Mardan's g irl-friend. He is thus being asked to give up both his girl-friend and his new 
mattress. That is too much. He refuses to give up the mattress. The Agha, however, owns the 
only well in the village, and refuses to give Merdan's family any water. Later a relationship 
develops between Merdan and Pero, and Berces finally discovers the guilty love and 
punishes both Pero and Merdan. 

• Erdoğan Kar 
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TURKISH CINEMA '86 - ' 87 

• Suçumuz İnsan Olmak 
Our Guilt is Desire of Life 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/95' 

Erdoğan Tokatlı 
Mehmet Aydın 
Aytekin Çakmakçı 
Boya Ayanoğlu 
Kadir inanır, Pınar Avşar, Gül Erda 
Varlık Filmcilik, 1986 

• Evli ve çocuklu, orta halli bir memur, bir gün işine giderken, bir evin penceresinde bir kadın 
görür ve ondan etkilenir. Kadın kendisine göre biraz daha yaşlı  bir bankacıyla evlidir. Kadın ve 
erkek giderek birbirleriyle tanışır ve konuşur. Adam bir süre sonra görevi gereği Marmaris'e 
gidecektir. Kadını da çağırır. Kadın da evde kocasına tatile çıkmalarını önerir. Kocası görevinde 
yükselmeyi beklediğini, izine çıkmasının doğru olmayacağını, karısının Marmaris'e annesinin 
yanına gidebileceğini, kendisinin de daha sonra gelebileceğini söyler. Kadın ve erkek Marmaris'e 
aynı trenle giderler. Marmaris'te, ara sıra buluşur, birlikte gezerler. Bir süre sonra kadın adamı 
bırakır. Marmaris'te lüks bir otelde kalan kızkardeşiyle buluşur. Kızkardeşinin çevresinden genç 
ve yakışıklı bir işadamıyla tanıştırılmıştır. Kadın vurdumduymaz biçimde bu grupla eğlenmeye 
başlar. Adam bu durum karşısında yıkılmıştır. Adam bu arada üniversiteden tanıdığı bir 
arkadaşıyla karşılaşır. O sırada kadının kocası da görevinde yükselmiş ve Marmaris' e dinlenıneye 
gelmiştir. Kadın önce kocasına kendisiyle dönmek istemediğini söyleyerek, olanları anlatır. Ona 
ihanet ettiğini bildirir. Ne var ki, sonunda kadınla kocası hiçbir şey olmamışcasına trenle 
İstanbul'a döner. Adam da aynı trendedir. 

• One day, on his way to work, a minor civil servant, married and with children sees a woman 
at a wındow and ıs ımmedıately attracted by her. The woman, ·for her part, is married to a 
banker rather older than herself. They later meet and begin talking to each other. A little later 
the man goes to Marmaris on business. She invites the woman to go with him. The woman 
suggests to her husband they should go on a holiday. The lıusband tells her that he can't go at 
the moment as he is expecting promotion, but suggests that she should stay with her morher 
İn Marmaris and says that he might be ab le to co me later. They both go to Marmaris on the 
same train.  In Marmaris, they sometinıes meet and go for walks together. This doesn't last 
long, however. Shortly afterwards the woman leaves the man, and begins to go araund with her 
sister, who is staying in a luxurious hotel in Marmaris. She makes the acquaıntance of a young, 
handsome businessman, one of her sister's circle of friends. The woman continues to enjoy 
herself quite heedlessly in the company of these people. The man is completely shattered. Just 
then he meets a friend he had known at the university. The woman's husband has got his 
promotion and now arrives in Marmaris. The woman says she doesn't want to go back with 
him and tells him everything that has happened. She teli> him she has been unfaithful to him. 
In the end, husband and wife return by train to İstanbul as if nothing had happened. The ınan 
returns by the same train. 

• Erdoğan Tokatlı 

1939'da Denizli'de doğdu. 
Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten 
sonra, Duygu Sağıroğlu, Tarık 
Kakınç, Orhan Aksoy, Halit Refiğ 
gibi yönetmeniere asistanlık yaparak 
sinemaya girdi. 1965'te "Son 
Kuşlar"la yönetmenliğe başladı. 
Yönetmenliğin yanı sıra senaryo 
yazarlığı da yaptı. Focus Film'i 
kurdu. Bir süre bıraktığı 
yönetmenliğe 1984'te "Fidan" 
filmiyle yeniden başladı. 

Erdoğa� Tokatlı was born in Denizli 
in 1939. After finishing Galatasaray 
Lycee, he became an assistant director 
for Duygu Sağıroğlu, Tarık Kakınç, 
Orhan Aksoy, Halit Refiğ. He 
directed his first feature film in 1965. 
He is also a script-writer. After a 
long interval, he returned to cinema i 
1984 with "Fidan". 
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• Teyzem 
My Aunt 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/108 '  

Halit Refiğ 
Ümit Ünal 
Ertunç Şenkay 
Atilla Özdemiroğlu 
Müjde Ar, Mehmet Akan, Ayşe Demirel 
Fedai Öztürk, 1986 

• l]mur adlı bir genç adam, boş bir evde yıllar önce o evde yaşamış bir kadının, teyzesi 
Uftade'nin, yaşam öyküsünü anlatmaya başlar. 

Üftade üvey baba denetiminde büyümüş, mutsuz bir evlilikten sonra evine geri dönmüş ve düş 
· kırıklığıyla kendi dünyasına kapanmış, geçen zaman içinde gençlik aşkına rasdadığını sanıp 
yeniderı yaşama sarılmaya çalışmış, ama evdeki sorumluluklan, içten içe rahatsız eden cinsel 
korkuları ve kendi özlemlerini gerçekleştirme isteği arasında kalıp aklını yitirme aşamasına 
gelmiştir. U m ur' un yaşamına Üftade iki kez,. tam karşıt görünümleriyle girer. İlkinde, dış 
görünümüyle son derece neşeli bir kız olan Uftade, sevdiği adamla buluşabilmek amacıyla, 
evden kurtulabilmek için Umur'u kullanmış, Umur onun kurnazca oyunlarını çocuk gözüyle 
izlemiş ve ona garip bir önem vermeye başlamıştır. Ancak Umur, aile içindeki kavgalar 
nedeniyle teyzesinden ayrılır ve altı yedi yıl birbirleriyle görüşmezler . . .  

• A young man, Umur, begins t o  teli a listener in  a n  empty house the story o f  his aunt Üftade, 
who had once lived t here. 

Üftade had been brought up by her step-father and, after an unhappy marriage, had returned 
disappointed and disillusioned to shut herself up in the house. Meanwhile, th inking that she has 
rediscovered her youthful love, she tries to start living again, but she is driven to the verge of 
madness by the worries of the house, the sexual fears with which she is plagued and her desire 
to live her own life. Uftade enters Umur's life on two occasions under quite different 
circumstances. In the first of t hese, Üftade appeared as a very cheerful young gir! who uses 
Umur in order to be able to escape from the house and meet the man she loves. Umur reacts 
very ingenuously to her wills, and begins to accord her a very strange importance. U m ur is 
separated from his aunt by quarrels in the family and they don't see each other for six or seven 
years. 

• Halit Refiğ 

Halit Refiğ; 1 934 doğumlu 
yönetmen ve senaryo yazarı. 
Mühendislik eğitimini yarıda bırakıp 
Londra'da sinema üstüne çalıştı. 
Askerliğini yaptığı Kore'de belgesel 
filmler çekti. 1956'dan başlayarak 
Akis, Kim, Yön dergilerinde sinema 
yazıları yazdı; Yeni Sabah, Akşam, 
daha sonraları Milliyet gazetelerinde 
eleştiriler yayınladı. Nijat Özün ile 
birlikte 1956'da Sinema adlı dergiyi 
çıkardı. 1957'de Atıf Yılmaz'ın 
asistanlığını yaparak sinema 
dünyasına girdi. Senaryolar yazdı. 
196 l 'de " Yasak Aşk" ile 
yönetmenliğe geçti. 

Önemli filmleri 
Seviştiğimiz Günler 
Şehirdeki Yabancı 
Haremde Dört Kadın 
Teyzem 
Aşk-ı Memnu 
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• Uzun Bir Gece 
A Long Night 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni /Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/90' 

Süreyya Duru 
Macit Koper 
Sedat Ülker 
Cahit Berkay 
Hülya Avşar, Aytaç Arman, Yaman Ok ay 
Murat Film, 1986 

• Gülsüm, bir köyde babasız büyüdü. Sıradan yaşantısının tek rengi, köyün yakışıklı delikaniısı 
Selman'dı. Selman atın ın üstünde, körüklü çizmeleri yle, çocukluğundan genç kızlığına kadar, 
gücün ve erkekliğin simgesi olarak Gülsüm'ün yaşamına girdi. Kadınca heyecanlada Selman'la 
ilk kez tanışması, samanlıklar ve hendeklerde oldu. 

Ama gerçekten büyümesi için o uzun geceyi yaşamayı gerekiyordu. Olgun ve hoşgörülü kocası 
Zekeriya usta ile gerçek yüzünü bir gecede tanıyıp vazgeçtiği büyük tutkusu Selman arasında 
giderek bir seçim yapması gerekiyordu.  O ikisini de seçmedi. 

Çok uzun bir geceydi . .  

• Gülsüm, a fatherless child, grew u p  in a village. The monotony o f  her life i s  relieved only by 
the presence of Selman, the handsome youth of the village, who rides around on horseback in  
h is  smart leather boots. From her earliest childhood, Gülsüm has  always seen Selman as  the 
symbol of strength and virility. lt  was with Selman, in  ricks and ditches, that she first 
experienced the rapture of womanhood. 

But in order for her to grow up, it was necessary to experience that long night. She had to 
choose between her mature and tolerant husband, Zekeriya Usta, and her great passion, Selman, 
whose real character she got to know in a single night and whom she then abandoned. In  the 
end she chooses neither. 

lt was a very long night . . .  

• Süreyya Duru 

Süreyya Duru, 1930'da Samsun'da 
doğdu. Galatasaray Lisesi'ni 
bitirdikten sonra üç yıl Hukuk 
Fakültesine gitti .  1954'te babasının 
kuruluşu olan Duru Film'de 
çalışmaya başladı. İlk konulu filmini 
1959'da yaptı. Murat Film'in sahibi 
olan Süreyya Duru, 35 film yönetti. 

Süreyya Duru was born in Samsun, 
1930. Graduated from the Lycee 
Galatasaray and attended the Faculty 
of Law for three years. In  1954, he 
started to work in his father's 
company, Duru Film and in 1959 
directed his first feature film. 

Mr. Duru, the owner of Murat Film 
has directed thirty five films. 
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• Yoksul 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 35 mm/86' 

Zeki Ökten 
Umur Bugay 
Orhan Oğuz 

Kemal Sunal, Şehnaz Dilan, Yaman Okay 
Şeref Film, 1987 

• Yaşları 100-150 Yılı bulan İstanbul'un eski iş hanları, taşıdıkları renkli ögeler, hareketli 
yapılarıyla bugün de ekonomik yaşamın temel taşlarıdır. Hanlarda temizlik, bakım, taşımacılık 
gibi ortak hizmetler, geleneksel ilişkiler içinde yürütülür. Odabaşları, bir anlamda hanların 
yöneticisidir. Hanın temizliği, güvenliği ve sahipleri adına kiracılarla ilişkilerden sorumludur. 
Eski iş hanlarında bu meslek babad�n oğula geçerek sürer. Odabaşları, çoğu kez, çay ocağının 
da işletmecisi konumundadırlar. Günümüzde, bu hanlarda çay ocağı sahibi olabilmek için, bazen 
40-50 milyon lira hava parası ödenmektedir. 
Öykünün kahramanı olan Yoksul adlı genç, sabahtan akşama dek para konuşulan, kolayca 
köşeyi dönmek için her çeşit yola başvurulan böyle bir iş hanının çay ocağında ayakçılık 
yapmaktadır. Ocağın sahibi olan Süleyman, hanın da odabaşıdır. Yetkisini kötüye kullanmakta, 
odaları yüksek fiyatlarla kiraya verip han sahiplerine düşük ödemektedir. Ortak giderleri de 
yüksek göstererek kiracıları sömürmektedir. Yoksul'a karşı acımasızdır. Çaycılık baba mesleği 
olduğundan en küçük kaçarnağı görmekte, ona göz açtırmamaktadır. Yoksul, ocakta çalıştığı 
dört, beş yıl içinde, handa dönen tüm dolapları öğrenmiştir. 

• The old İstanbul office block, with their colourful architecture and lively decoration, stili 
remain, after a hundred or a hundred fifty years, the foundation stones of the economic l ife of 

' the city. In  these blocks, the various services such as hygiene, maimenance and porterage are 
carried on in the old traditional style. They are, in fact, run almost emirely by the caretakers. 
lt is they who are responsible for the cleanliness and security of the block, as well as for 
dealing with the tenants on behalf of the landlords. In  these old office blocks, the post of 
caretaker is passed on from father to son. Moreover, these caretakers usually run the tea and 
coffee service as well. Nowadays, people will pay forty or fifty million liras for the privilege of 
running the tea and coffee service in one of these buildings. 
The hero of our story Yoksul works as a helper in the tea and coffee service in one of these 
office blocks, where people talk from morning to night of nothing but money and try every 
way imaginable of gening rich. Süleyman, the owner of the tea and coffee service, is also the 
caretaker of the building. He abuses his position by letting out the rooms at high rent and 
paying only a smail sum to the landlord. He also cheats the tenants by fraudulenıly inflaring 
the expenses. He treats Yoksul very badly. As he has grown up in the business he never misses 
a thing and doesn't give him a moment's respite. 
In the four or five years he has worked in the tea and coffee service, Yoksul has got perfectly 
familiar with all the goings on in  the office block. 

• Zeki Ökten 

1941 'de doğdu. 1959'larda asistan 
olarak girdiği sinemacia Nişan 
Hançer, Lütfi Akad, Halit Refiğ ve 
Atıf Yılmaz'la uzun süre çalıştı. 
1972'de "Kadın Yapar"la 
yönetmenliğe başladı. Değişik 
türlerde filmler yaptı ve filmlerinin 
senaryosunu yazdı ya da katkıda 
bulundu. Zeki Ökten'in ulusal ve 
uluslararası birçok ödülü vardır. 

Zeki Ökten was born in 194 1 .  He 
became an assistant director in 1959 
and worked with Nişan Hançer, 
Lütfi Akad, Halit Refiğ and Atıf 
Yılmaz. His first feature film is 
"Kadın Yapar" 1 Woman Does, 
1972. He made films of everykind 
and also wrote the seripts of his 
films. He is awarded with national 
and international prizes. 

Filmografi 
1972 Kadın Yapar 
1973 Ağrı Dağının Gazabı 
1975 Askerin Dönüşü 
1976 Boşver Arkadaş 
1977 Kapıcılar Kralı 
1978 Çöpçüler Kralı 
1979 Sürü 
1980 Düşman 
1983 Faize Hücum 
1984 Pehlivan 
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KIS FILMLERI 

TURKISH SHORTS TURKEY 

• Magnafantagna 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 16 mm/ 1 3' 

Yeşim Ustaoğlu 
Yeşim Ustaoğlu, Tayfun Pirselimoğlu 
Uğur İçbak 
Cengiz Onural 
Eser Arsan, Rana Özbal 
Yeşim Ustaoğlu, Tayfun Pirselimoğlu 1986 

• Magnafantagna,Wendy Litchman'ın bir öyküsüne dayanır. Küçük bir çocuğun kendisinden 
başka hiç k imse tarafından yenilemeyen Magnafanıagna adında bir arkadaşı vardır. Küçük kız 
bu arkadaşlıktan çok mutludur ama bir gün Magnafanıagna'nın yavaş yavaş ölmekte 
olduğunu sezinler. Böylece yaşam ve sonrası üstüne düşünmeye başlar. Magnafantagna'nın 
ölümünden sonra onun hakkında hiçbir şey bilmeyen ama arkadaşını anlayan gerçek bir dost 
bulur. İkisi bir arada, yaşamı iyi ve kötü yönleriyle öğrenmeye başlarlar. 

• Magnafantagna is based on a story by Wendy Litchman about a child who has a very close 
friend called Magnafantagna, who cannot be seen by anybody except the child herself. The 
gir! is very happy with this friendship until she is dying learns that Magnafanıagna. She realizes 
something very unusual for her and begins to th ink about l ife and the world beyond. Her 
world of Fantasy slowly changes. After Magnafanıagna's death she ta!ks only to her real friend 
who knows nothing about Magnafantagna but understands her friend. They both begin to 
learn about l ife with all its good and bad aspects. 

• Yeşim Ustaoğlu 

Yeşim Ustaoğlu ı960'da Sarıkamış'ta 
doğdu. Liseyi Trabzon'da bitirdikten 
sonra Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nde mimarlık öğrenimi 
gördü. ı 98 l 'de oradan mezun 
olduktan sonra Yıldız 
Üniversitesi'nde restorasyon dalında 
mastırını yaptı. 

İkinci kısa filmi Magnafantagna ı986 
Oberhausen Çocuk Filmleri 
Şenliğine seçildi. Bu fi lmin ses 
kayıtları çekim anında 
gerçekleşti ri 1 nı iştir . 

Yeşim Ustaoğlu was born ın 
Sarıkamış in ı960. After finishing 
high school in Trabzon, sh e sıudied 
architecıure in the Black Sea 
Technical University. She graduated 
in 198 ı and entered Yıldız 
University where shc was awardcd 
an M.S. degree as restor,ııor. Her 
first shorı film, "To Catch A 
Moment: Bir Anı Yakalamak" won 
the prize of Filma and reward of 
success in the contest of İFSAK in 
ı984. The second film, 
"Magnafantagna" was selected for 
the Oberhausen Children Film 
Festival of ı 986. The so und in the 
film was recorded during actual the 
film ing. 



KISA TÜRK FiLMLERİ TÜRKİYE 

TURKISH SHORTS TURKEY 

•vapurlar 
Blues 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli  (color) 1 6  mnı/ 1 8 ' 

Mehmet Güreli 

Serdar Işın 
Mehmet Güreli 

N isan/Mine Fi lm 1 986 

• Yan yana vapurlar mavil iklcrc açılacakları saati bekl iyorlar. Biraz sonra onları bekleyen 
iskeieiere doğru yola çıkacaklar. Sabah serinliğinde yalnız, bomboş iskeleler. Düdükleriyle çıkışa 
hazır olduğunu duyuran vapurlar. Tek tek insanlar ve bütün gün onları taşıyacak olan vapurlar. 
Onları bekleyen bir iskele. Vapurların karşılaşmaları, sevinçle dolaşmaları. Zaman zaman bazı 
şeyleri unutup kendi dünyaianna dönüşleri. Buluşmaları, ayrı l ış şarkıları. Akşama doğru 
vapurlarda göri.i len yoq;u nluklar. Evlerine dönen vapurlar. Yine bütün gece yan yana gecenin 
karanlığına uzanışları. 

• Boat> . . .  Boats side by side. Boats wairing for the hour of anehoring away into the blue. Soon 
they will be on the way to the wharfs awairing rhem. Desolate, lonely piers . . .  Boats whistles 
dccb:-ing to the world that it is r ime to set out. Boats rejoicing rheir encounters. Boats hugging 
each other, boats that sing part ing songs . Tireel boats at the enel of the day. Boats that are 
ready to go to slecp in the darkncss of the nighr. Boats . .  

• Mehmet Güreli 

1949'da İstanbul 'da doğdu. Felsefe 
öğrenimi gördü. Gazeteci l ik ve 
yayıncı l ığı birlikte sürdürüyor. 
"Nisan" dergisini çıkarıyor. 
Öykülerini "Sıcak Bir Göz" adıyla 
yayınladı .  "Vapurlar" i lk fi lmi .  

Mehmet Güreli was born İstanbul ın 
1 949. He studied philosophy. He 
works both as a journalist and 
editar of a l iterary " Nisan" 
"Vapurlar" is his first fil m  . 
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TURKISH SHORTS TIJRKEY 

• Yokuş 

• Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Renkli (color) 16 mm 

Dilek Gökçin 
Dilek Gökçin 
Uğur Eruzun 
Murat Erıel 
İlhan Dolunay, Uğur Kıvılcım, Nuvit Koray 
Beysun Gökçin 

• İsmail Efendi elli beş altmış yaşlarında, yaşamını seyyar yoğurtçulukla kazanan bir ihtiyardır. 
Bir reklam ajansı ileri teknolojiyle üretilen yeni bir yoğurt markasının tanıtım kampanyasında, 
nostaljik bir etken olarak " Yoğurtçu"yu kullanmaya karar verir. Yokuş İsmail Efendi'nin bu 
kampanya için fotoğraflarının çekilmesinin ve bunu izleyen birkaç günün öyküsüdür. 

• İsmail Efendi is an old man of fifty - five or sixty who earns his livelihood as a street vendor 
of yoghurı. An advertising ageney decides to employ the yoghurt seller in a campaign 
promoting a new type of yoghurı produced by the latest technology. Yokuş is the story of how 
they take the phoıographs of !smail Efendi for their campaign and of the few days following 
this. 

• Dilek Gökçin 

Filmin yönetmeni Dilek Gökçin 
1957 yılında Ankara'da doğdu. Bir 
okul çalışması olarak yaptığı ilk filmi 
Yokuş, 1986 Oberhausen Kısa 
Film Şenliği'nde gösterildi. Dilek 
Gökçin'in okul bitirme yapıtı 
"İstanbul'da Sabah", 1 987 
Oberhausen Kısa Film Şenliği'ne 
davet edildi. 

Dilek Gökçin the director of the 
film was born in Ankara in 1957. 
Her first film, Yokuş produced as a 
study project, was awarded second 
prize by the International Jury in 
Oberhausen Festival of Shorı Films. 
lt was also shown in the Munich 
Festival of Shorı Films. " İstanbul'da 
Sabah" produced by Dilek Gökçin 
as her graduation project, has been 
invited for showing at the 1987 
Oberhausen Festival of Short Films . 



INDEKS M Magnafantagna 172 
Mattei Olayı 76 
Mavi Yolculuk 1 6 1  

A Aaahh Belinda 26 M el o 62 

Aldatma 142 Merdoğlu Ö mer Bey 162 

Alexandar lliç 107 Messidor 9 1  
Mozart Kardeşler 36 Ali Seraplar Ulkesinde 132 Müller'in Bürosu so Alis Kentlerde 97 Muhteşem Cesetler 77 Almanya 40 m2 1 33 

Anayurt Oteli 1S2 o Ofelya Kasabaya Geliyor 37 
Anne T rister 27 Otello 63 
Annem 44 
Arazi Olmak 4S p Palroquet 123 
Asiye Nasıl Kurtulur? 1 S3 4S0 Paralel 147 
Aşk Delisi S6 Philadelphi a Gösterisi 38 
Aşk Filmi 83 Prenses 1 63 
Aşk Öyküsü 143 R Romans 148 
Ateş Bayramı 1 1 4  
Ateşten Doğan 28 s Sahipsiz Bölge 93 
Ayın Karanlık Yüzü 134 Salvarore Giuliano 74 

Semender 88 
B Baba 82 Ses 164 

Bal o 144 Sonsuz Düş 39 
Barakhane Operası S7 Sonuncu Leo 69 
Benim Güzel Çamaşırhanem 13S Son Urfalı 16S 
Benim Küçük, Tatlı Köyüm llS Su 166 
Beyaz Bisiklet iS4 Suçumuz İnsan Olmak 1 67 
Beyaz Kentte 92 
Billy W il der: % 60 Mükemmel Bir Adamın Portresi 46 ş Şapkalı Kadın 124 
Bir Portekiz Ayrılığı 1 1 6  Şekersiz S ü  tsüz 40 
Bir Tema Uzerine Çeşitlerneler 8S Şirin'in Düğünü 137  
Bolluk S8 
Büyük Gelin Av ı 1 1 7  T Tanıksız 12S 
Büyülü Aşk S9 Tatlı Düşler sı  

Tek Kişilik Düet S2 
c Caravaggio 29 Teyzem 168 

Cemal'in Ağacı ı os Therese 126 
Cem il 136 Tılsımım, Koru Beni 4 1  
Cennetin Yarısı 1 1 8  
Çağdaş Bir Köle 1SS u Uzun Bir Gece 169 

D Dağ Ateşi 1 19 V Yapurl ar 173 
Davacı 1 S6 w Wetherby 64 
Değirmen 1 S7 
Dikenli Yol 1S8 y Yabancı 42 
Dönüşü Olmayan Nokta 68 Yabani Güvercin 127 
Dünyanın Ortası 89 Yeni Yetmeler S3 

Yeşil Işın 128 
E Elsa, Elsa 30 2000 Yılında 2S Yaşına Basacak Olan Jonas 90 

Elveda 60 Yoksul 170 
Excalibur 7 1  Yokuş 174 

F Fanny ve Alexandre Belgeseli 47 z Zamanın Akışında 98 
Fareli Köyün Kavalcısı 6 1  
Fatmagül'ün Suçu Ne? 1 S9 
Firavunun Mahkemesi 3 1  
Fouene 48 
Frida 32 

G Gelin 104 Metinler 1 Texts: İbrahim Altınsay 

Gemideki Kadın 33 Engin Ayça 

Ginger ve Fred 14S Sungu Çapan 
Yavuzer Çetinkaya Güven 84 Atilla Oorsay 

H Halkalı Köle 160 Onar Kutlar 
Henüz Zaman Var 120 Fatih Özgüven 
Herşey Sarılık 49 Vecdi Sayar 

i İnşallah Kız Olur 
Rekin Teksoy 

146 

K Kalecinin Penaltı Korkusu 96 
Baskıya Hazırlayan 1 Ediring Görgün Taner 

Kanguru 34 Kapak Düzenleme 
Karakum Çölü, Gölgede 4S0 1 06 Cover Composed by: Bülent Erkmen 
Karşı Adamlar 7S 

İlhan Bilge - Tanıtım Grafi Kırda Bir Pazar 121  Grafik 1 Graphic Design: 
Konser 8 S  Dizgi 1 Set up: Yazıevi 
Kralın Filmi 3S 
Küllerin Adamı 122 Film, Reprodüksiyon, Baskı ve C ilt 
Kurtuluş 70 Film, Reproduction and Printing: MAS Matbaacılık Ltd. 



Reklam Araçları 
ve Hizmetleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Barbdros Caddesı. Donanma Sokak No: 7 A 4.Leverıı i>tdnhul Tel 168 30 (R 



50 y1 l l 1k teknoloj ik gel işim . . .  
Yüksek nitel ikl i  sese adanm1ş bir ömür. 

Washingto n ' u n  ü n l ü  S m ithsonian E nsti
tüsünde i lg inç bir tar ihi  eser serg i lenmekted i r. 
F ISH E R ' i n  kurucusu Avery Fisher' i n  1 937'de ya
ratt ığ ı  bir H I -FI  müz ik  siste m i :  

2 0  K c  bant geniş l ik l i  b i r  radyo al ıc ısı , 2 5  watt 
g ücünde ters geri  beslemel i  bir ampl i f ikatör, b ir  
bas refleks ses kabi n i  ve manyetik kartuşlar ın i l k  
örneğ i n i  bir araya getiren hari ka b i r  ü r ü n  ı 

1 937 , nite l i k l i  m üz iğe tutku n genç 
Fisher' i n  H I -FI  endüstris ine gird iğ i  ve dü nyada bu 
end üstri n i n  te mel in i  att ığ ı  yı l .  . .  

Aradan geçen 50 yı l ,  Fisher' i n ,  müziğ i  aslı  na 
benzer bir gerçekl ikle yeniden yaratma ( high 
f idel ity) ideal i n i  ad ı m  ad ı m  gerçekleştiren i l kle rle 
dolu . .  

Dü nyada i l k  ayrı b i r im lerden o l u şan m üz i k  
siste m i  ( 1 937 ) .  

Dünyada i lk  ortak ekse n l i  çift hoparlör ( 1 938).  
Dünyada i lk d i n a m i k  aral ı k  gen işleticisi  ( 1 939).  
D ü nyad a i lk üç yol l u  hoparlör siste m i  ( 1 939).  
Dü nyada i lk ekolayzerl i  pre-am pl if i katör ( 1 945) .  
Dü nyada i l k  otomatik frekans kontro l l ü  FM-AM 
radyo al ıcısı  ( 1 949) .  
Dü nyada i l k  tamamen transistor lu  pre-ampli  
( 1 956).  
Dü nyada i lk FM m u lt ip lex stereo radyo al ıc ısı  
( 1 961  ) .  

F isher' i n ,  H I -FI  sesin m i lyon larca eve g i rme
s i n i  sağlayan fikir ve ürünler in öncüsü olduğu 
kuşkusuz.  F isher ,  b u  nedenle " H I - FI ' ı  b iz  yarattı k" 
d iyeb i l iyor . . .  

işte belki  bu yüzden Avery Fisher' i n  ad ı n ı  
verd iğ i  Fisher m arkal ı  ses c ihaz iarı y ı l l a r  boyunca 
dünyan ı n  en n itel ik l i  sesle r in i  elde edebi lmesiyle 
ü n  kazanmışt ır .  

F ISHER TURKIYF o E KOTRON ELEKTRONIK SANAYI A.Ş. Eskı Buyukdere Caddesı Dereboyu Sokak 1 Ayazaga lslanbul Te l  1 76 25 6 9  • 1 76 47 4 4  
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