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S inema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek barutun, elektiriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya 
medeniyetinin cephesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların 
birbirlerini tanımalarını, sevrnelerini temin edecektir. 

Sinema, insanlar arasındaki görüş ve düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı 
yapacaktır. 

Sinemaya, layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz. 

A day will come when the invention of the cinema wil! be seen to have changed the face of the world more 
than the invention of gunpowder, electricity or the discovery of new continents. 
The cinema will make it possible for people living in the most remote corners of the earth to gel to know 

and love one another. 

The cinema will remove differences of thought and outlook, and will be of the greatest assistance in realising the 
ideals of humanity. 

lt is essential that we treat the cinema with the importance it deserves. 
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lndus tricmagazin (Almanya). 
Euromoney Magazine (ingiltere). 

Travel Holiday (ABD). Executive 
Travel (İngiltere). Business Traveller 

(İngiltere) ve Uluslarara<ı Uçak 
Yolcıılan Demekleri Vakfı (lFA PA) 

tar.tfından. sık seyahat eden uçak 
ynittılan arasında gcrçckk"Ştirilen 
tl ankete göre. Swis..,.air. 19X7'nin 

en iyi havayolu seçilmiştir. 

Çiçekler için teşekkür ederiz. 
Son yıllarda basında okuduklarımız, kuşkusuz bizim için çok memnuniyet vericidir. Basın organları, 

sık seyahat eden uçak yolcuları arasında yapılan ve Swissair'in diğer havayollarından önde geldiğini 

duyuran anket ve araştırma sonuçlarını sürekli yayımlıyor. Oyunu bize veren herkese teşekkür ediyor 

ve bu başarımızdan ötürü şımarmayacağımıza söz veriyoruz. Bir dahaki 

sefere, Swissair ile uçtuğunuzda ne demek istediğimizi anlayacaksınız. swissairC 
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"MUHTESEM 
SARI SIN" 

S arışın afet, uzun ayaklı tabureye 
dayanmış, eteğinin yırtmacına takılan 
gözlere aldırmadan bir aşk şarkısı 
söylüyordu: " .. .Ca use my heart belongs 
to daddy." Genizden gelen ıslak sesi, 
önce dar merdivenleri tırmanıp giriş 
kapısına, oradan 14. Sokağa ulaşıyor, 
sonra da Manhattan'ın güneyine doğru 
yankılanıyordu. Yapışkan bir yaz 
gecesi, saat sabaha karşı 03.00'tü . 

. 

I ki blok ötedeki bir kulüpten aradığını bulamadan çıkan genç adam, kapıcının eline 
bir onluk sıkıştırdı, kararlı adımlarla merdivenleri inmeye başladı. Tok adım sesleri, 
bodrum katındaki bu özel kulübün gevşemiş havasını bir an dağıttı. 
Herkes -ve bu arada bardaki Sarışın- merakla genç adama baktı. 

Beklenmeyen konuk, merdivenlerin bitiminde durdu, yüzünü buruşturarak 
salondakileri teker teker süzdü. Gözü, "Muhteşem Sarışın"a takıldı. Dehşetli bir susuzluk 
hissetti, sabırsızlıkla yutkundu. Gerçekten "muhteşem"di Sarışın! İşte, davetkar bir edayla 
ona bakıyordu! .. Gözlerini hiç ayırmadan Sarışın'a doğru yürüdü. 

M üzık susmuştu, kulüpte çıt çıkmıyordu. Yeraltı dünyasının karanlık tiplerinden biri, 
sol koltuk altındaki şişkinliği yoklayarak ayağa kalktı. İki garson kız telaşla 
müdürün odasına doğru seyirtti. Yaşlı barmen kekeleyerek "Kapatıyoruz beyler," demeye 
çalıştı. Piyanistin parmakları, beynine itaat etmeden tuşların üstünde anlamsızca 
gezinmeye başladı: Ey vah! Cenaze Marşı çalıyordu! .. işlediği suçun ağırlığı altında 
öyle dondu kaldı piyanist. 

H erkes nefesini tutmuş ona bakarken, genç adam, aldırmadan yürüdü. 
Gözlerini Sarışın'dan bir an bile ayırmadan, elini ceketinin sol iç cebine doğru götürdü, 
çıkardığı filtresiz Pall Mall paketini ve Zippo çakmağını tezgahın üstüne bıraktı. 
Sonra ... sonra büyük bir arzuyla uzandı, boynundan tutup, Sarışın'ı kendine çekti. 
Ağzına götürdü, bir dikişte içti hepsini. Elinin kenarıyla ağzını sildi ve barmene, 
"George," dedi, "bir tane daha! A ma bu sefer 'esmer' olsun!" 

Salon, sonuna kadar gerilmiş bir yayın boşalması gibi 
rahatladı. Gerilimin yerini, şaşkınca bir sevinç aldı. 
Genç adamın son sözleriyle, neşe ve coşku 
artık doruklara tırmanmıştı: 

"H erkese benden birer Efes! İster sarışın, ister esmer!' ' 

''Sinema günleri biter ... 
Bira günleri bitmez ... " 
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Bütün ışıkçılara 1 set işçilerine 1 makinistlere 1 kos
tümcülere 1 makyajcilara 1 aktristlere, aktörlere 1 
dublörlere 1 sesçilere 1 yer göstericilere 1 yapımcı
lara 1 montajcilara 1 efektörlere 1 müzik yazarla-

. nna 1 sanat yönetmenlerine 1 klaketçilere 1 seslen
dirme sanatçıianna 1 kameramanlara 1 senarist
lere 1 ulaşım ekiplerine 1 gişecilere 1 frigoculara, 
gofretçilere 1 görüntü yönetmenlerine 1 laboratu
varcilara 1 dekoratörlere 1 prodüksiyon amirleri
ne 1 figüranlara 1 asistanlara 1 simültane çevirmen-
Iere 1 yönetmeniere 1 insanlık tarihinin 

binlerce yıllık serüvenini, sanatın büyillü merceğinden 
geçirip beyazperdeye yansıtanlara ve izleyeniere 



HOfEL , 
- PULLMAN-

. 

ETAP MARMARA 

Tel: 151 46 96 



P. UKBANK 
SANAT ETKi N Li KLE Ri 

iyi banka, istanbul Sinema Günlerinde. 



Pamukbank, Uluslararasi Altm La/e Film Yanşmasma 
katk1da bulunmaktan, 7. sanata hizmet vermekten k1vançl1d1r. 

• • 
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BREAK THE BANK AT NıcE 

Air France offers you a direct jlight, 
every saturday from Istanbul to Nice 

Departure 09.00 am. 
Arrival I I .00 am. 

THE FINE ART 
DIOFFLYING 

AIRFRANCE 
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LERMONTOV 

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

Yap ım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1986/35 mm./Renkli (color)/91 ' 

•• 

Nikolai Burlyayev 
Nikolai Burlyayev 
Oleg Martynov 
Boris Petrov 
Nikolai Burlyayev, Natalia Bondarchuk, Boris Plotnikov, Galina Belyayeva, 
lnna Makarova, Maris Liepa 
Mosfilm 
Sovexport Film 
Kalaschny j perevlok 14, 
103009 Moscow 

U nlü Rus yazarı Mikhail Lermontov'un baştan sona yaşam öyküsü Dramatik olaylarla dolu bir 
çocukluk ve gençlik yaşamı ,  yazarın yine dramatik biçimde ölümüyle sonuçlanır. Istırap çeken ama 
neşeli, hep heyecanlı ve boyun eğmez bir kişiliği vardır yazarın Çağın ın önemli kişileriyle tanışan 

yazar ın yaşamın ı  izleyerek biz de bu önemli kişileri tanıyacak, Moskova, Petersburg, Kafkasya'ya dek uzanan 
bir geziye ç ıkacak, aynı zamanda azan ın  önemli şiirlerinden dizeler dinleyeceğiz. 

T he screen presenis a short bul bright life of the great Russian poet of the 19th century, Mikhail 
Lermontov, abaunding in dramatic situations in his childhood and early youth as well as tragic 
events in adult years Lermantav will appear on the screen as a sullering person full of delight and 

excitement, inspired with lofty ideas and passionate; which is revealed in his great verses, protaund 
meditations, bold and daring deeds. The viewer will accompany the film's main character to Tarkhany and 
St.Petersburg, Moscow and the Caucasus, where he wil l meet many historic persons ranging from ihe 
poet's relatives and friends to his seeret and open enemies-the emperor and the courtiers. 

NIKOLAI BURLYAYEV 

-

1946'da Moskova'da doğdu. 1962-64 yılları 
arasında Moskova Devlet Tiyatrosu'nda 
oyunculuk yaptı 1964'te girdiği Shjukin 
Tiyatro Enstitüsü'nden 1967'de mezun 
oldu. 1967-68 yılları arasında Moskova'da 
Lenkom Tiyatrosu'nda, 1968-70 yılları 
arasında da Mosfilm stüdyosunda oyuncu 
olarak çalıştı 1973-1988 yıllarında Gorki 
Film Stüdyosu'nda oyunculuğun yanısıra 
yönetmenlik de yapmaya başladı Bu arada 
girdiği Allunion Sinematografi 
Enstitüsü' nden 1976'da mezun oldu. 

Burlyayev was born in 1946 in Moscow 
He started his career as an actor in 
Moscow State Theatre. During the years 
1964-67 he was a student at the Shjukin 
Theatre Institute. He worked as an actor 
in Lenkom Theatre in Moscow, Mosfilm 
Studio, Odessa Film Studio, Gorki Film 
Studio during 1967 and 1988. At the Gorki 
Film Studio he alsa worked as a director. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1986 Lermantav 
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I N T E R N A T I O N A L  C O M P E T I T I O N  A U S T R A L I A  

Yl NCENT VAN GOGH 'UN YAŞAM I  VE ÖLÜMÜ 
THE L I FE AND DEATH OF Y lNCENT VAN GOGH  

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Müzik/Music 
Ses/Vaice 
Oyuncular/C ası 

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987 /35 mm./Renkli (Color)/ 105 · 

Paul Cox 
Paul Cox 
Vivaldi, Rossini, Jean-François Rogeon, Philip Faier, Narman Kaye 
John Hurt 
Gabi Trsek, Marika Rivera, Sky Bil u . Diane Bol den, Jaap Brsmer, 
Harry Benders. Maria Bremer, Anne de Brabandere 
Tony Llewellyn-Jones 
l l lumination Films. 
Seawell Films 

V incent Van Gogh, 1890'da 37 yaşında. adı henüz duyulmamış ve meteliksiz öldüğünde 10 yıldan 
kısa bir süre içinde ürettiği yaklaşık  1800 yapıtından yalnız birini satabilmişti. Inişli çıkışlı ruh ve 
beden sağlığına karşın, yapıtlarının modern sanatın doğumuna etkisi kesin ve çok güçlüdür. 

Bu fi lm, Vincent Van Gogh'un 1872'den başlayarak ölümüne kadar öyküsünü ressamın büyük kardeşi 
Theo'ya yazdığı mektuplara dayanarak aktarır. Bu belgeler ressamı, dürtülerini ve eşsiz insancı l l ığını daha 
iyi algı lamayı sağl ıyor. 
Film, ressamın kendi sözcükleriyle, araştırdığı Avrupa · yı . kendisine esin kaynağı olan bölgeleri araştırır, 
yaşadığı renkleri ve mevsimleri gözlemler. Avustralya lı yönetmen Paul Cox, bu yapıt ı ,  Vincent'in 1990'daki 
100.ölüm yıldönümüne kişisel bir katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirmiştir. Film, yönetmenin Hollanda 
kökenini ve Vincent Van Gogh'a yaşamı boyunca sürdürdüğü ilgiyi de yansıtır. 

V incent Van Gogh died in 1890 at the age of 37 years. unknown and a pauper, having said only 
one of the approximately 1800 works he produced in less than a decade. 
Despite a fluctuating physical condition, his work initiated one of the most powertut influences upon 

the directian of modern art. 
This fil ın is the story of Vincent Van Gogh, !old through his letters to his brother Theo, from 1872 until 
the time of his death. With these records, we gain same insight into the man, his motivations and his 
unique humanity. 
Through his own words, the fi lm explores the Europe he has explored, the sites of his insipiration and the 
colours and seasons he experienced, from Groot·Zundert, Nuenen, the Borinage, the Hague, Paris, Arles 
and St.Remy to Auvers, where he died. 
Austral ian filmmaker Paul Cox has created this feature long film as a personel contribution towards the 
centenary of Vincent's death in 1990, and as a hamage to Vincent himself. lt alsa reflects Paul Cox's own 
Dutch origins, and his lifelong interest in Vincent's life and work. 

PAUL COX 

Hollanda doOumlu Paul Cox, 1963'te 
öOrenci deOişimi yoluyla Avustralya'ya geldi 
ve 1965'te bu ülkeye bütünüyle yerleşti. 
Bir çok kısa film ve belgeselden sonra ilk 
uzun yapıtı "ll luminations/lşımalar"ı 
1974'de gerçekleştirdi. 1981'de çektiOi 
"Lonely Hearts/Yalnız Kalpler" filmiyle 
uluslararası ün yaptı. Daha sonra 
gerçekleştirdiQi filmlerle de Avustralya'nın 
en özgün yönetmenlerinden biri olduOunu 
kanıtladı. "Vincent, Vincent Van Gogh'un 
Yaşamı ve Ölümü"ne 1986 Ocak ayında 
başladı ve !ilmin çekimlerini 18 ay 
boyunca, Hollanda, Belçika ve Fransa'da 
gerçekleştirdi. 

Paul Cox was born in Holland. He came 
to Australia as an exchange student in 
1963 and settled in this country 
After many short films and documentaries, 
he made his first feature film 
"llluminations", in 1974. lt was nal until 
1981 with "Lonely Hearts", that he 
became known international ly. The film he 
made later established him as Australia's 
most individual filmmaker. He 
commenced work on "Vincent, The Life 
and Death of Vincent Van Gogh" in 
January 1986. During the fallawing 
eighteen months he filmed in Holland, 
Belgium and France as well as in 
Australia for interior sequences. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1972 The Journey/Yolculuk 
1976 llluminations/lşımalar 
1977 Inside looking ouUiçerden D ışarı 

Bakış 
1978 Kostas 
1981 Lonely Hearts/Yalnız Kalpler 
1983 Man of Flowers/Çiçeklerin Adam ı 
1984 My First Wife/llk Karım 
1985 The Paper BJy/KaOıt Çocuk 
1986 Cactus/Kaktüs 
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U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  M A C A R i S T A N  

ŞAFAK VAKTI ÇAT.!LAR 
HAJNALI HAZTETOK 
RO OFS AT DAWN 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution 

1987135 mm./Renkli (color)/87' 

Janos Dömölky 
Geza Ottlik, Janos Dömölky 
Lajos Koltai 
Zdenko Tamassy 
György Cserhalmi, Peter Andorai, Katalin Takacs, 
Dorottya Udvaros, Denisse Der, Peter Haumann 
Mafilm·Budapest Studio Hungarian Television, Budapest 
H ungarafilm 
10, bathori utca Budapest 

1 956 Ağustosu . Ressam olan Benedek Both. bir ara dostu olan Peter Halasz' ın , Paris'te bir sergiye 
hazırlanırken öldüğünü öğrenir. Benedek 1920'de ilkokulda başlayan , ikisinin de gittiği askeri okulda süren 
arkadaşlıklarını, arkadaşının eşlerini, direniş eylemine girdiğini duyduğu Fransa'daki günlerini anımsar. 

1949'da Peter Budapeşte'ye dönmüş; ama başkentte oturma yasağıyla yüzyüze gelmiştir. Daha sonra toparlanan 
Peter, dönemin parti lideri Rakasi'nin portrelerini yapmakla görevlendirilir Benedek'ten arkadaşın ın portresini 
yapması istenir; ama bunu üstlenmez. Giderek beklenmedik bir haber duyulur Peter ölmemiş, eşiyle birlikte 
tüm maddi varlığını da yanına alarak gizlice ü lkeden ayrılm ıştır. Benedek şafak vakti penceresinin önündedir 
Yedi yı l l ık bir aradan sonra, "Pencere" adındaki bitmemiş tablosu üstünde çalışmaya başlayacaktır yeniden . . .  

A ugust, 1956. Benedek Both, a painter. is informed that h is  one time friend, Peter Halasz, died ın Paris 
while preparing for a one-man show Benedek recalls memories of !heir friendship, which started in 
1920 in the elementary school and continued at the cadet school they both attended. He remembers 

Peter's wives, his stay in France during the war, where he is said to have taken part in the Resistance 
movement, then his return to Budapest and his exile from the capital on palilical grounds in 1949. After a 
short time, however, his career took a turn for the better as a resul! of a serıes of portraits for the secretary 
general of the party, Rakosi. 
Benedek is offered an official commission to paint a portrait of his friend, bul he refuses to accept ıt 
The unexpected news arrives that Peter has not died; he has defected together with his wife, smugglıng a 
fortune out of the country 
Benedek stands by the window at dawn. After an interval of seven years he can at last lake the paintbrush in 
his hand again and resume work on his painting "The Window", which he had left unfinıshed . . .  

JANOS DÖMÖLKY 

Mesleğine televizyonda yönetmen 
yardımcıl ığıyla başladı. 1962'de T iyatro ve 
Film Akademisi'nin yönetmenlik bölümüne 
girdi. Daha diplomasını almadan, Monte 
Carlo Festivali'nde kendisine ödül 
kazandıran, Vercors'un bir romanından 
uyarladığı' "Denizin Sessizliği"ni 
gerçekleştirdi. Çoğu edebiyat ve tiyatro 
uyarlamalarından oluşan eliiye yakın film 
çekti. Kural dışı bir yaklaşımla, güncel 
olaylar üstüne çektiği filmlerle de çok ilgi 
topladı. Sinema için yaptığı filmler 
genellikle alaycı. özgün senaryolar üstüne 
kurulu çağdaş trajikomedilerdir. 1978'den 
sonra T iyatro ve Sinema Akademisi'nde 
öğretim üyeliği yaptı. Bir tiyatro yönetmeni 
olarak da başarılı ürünler verdi. 

He started his career at TV as an 
assıstant dırector and used this experience 
to enroll for the course lar directors at the 
Academy for Theatre and Film Art in 196. 
Belare he received his diplama he was 
given his fırst ındependent assignment to 
make a T V  film adaptalian of a novel by 
Vercors, "The Sitence of the Sea/Le 
S ilence de la M er " which brought him a 
prize at the Monte Carlo Festival. To date 
he has made alması 50 fılms, most of 
which are top level film adaptations of 
literary works and dramas. He alsa made 
films on current events which he handled 
anomalously and attracted considerable 
interest. Hıs films for cinema distribution 
are of a diltereni character, because they 
are satirical, contemporary tragicomedies 
based on original seripts He has been 
teaching at the Academy lar T heatre and 
Film Art sınce 1978. He alsa made a 
successful debut as a stage director 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1967 Jaguar 
1976 A Kard/Kılıç 
1977 Amerikai Cigaretta/Amerikan Sigarası 
1987 Hajnali Haztetök/Şafak Vakti Çatılar 
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AK YELEL I  ASLAN 
LEV S BILOU HR IVOU 
THE LION WITH THE WHITE MANE 

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

Jaromil Jires 
Jiri Blazek 
Jan Curik 
Ludek Munzar, Jana Hlavacova, Zlata Adamovska 
Slovak Film Production, 
Breetanova 1 ,  Bratislava 

Dünya Dağıtımı/World Distribution Czechoslovak Filmexport 
Vaclavske nam• 28 
Praha 

1986/35 mm./Renkli (color)/139' 

B iyografik nitelikteki fi lm, büyük Çek besleeisi Leos Janacek'in çalkantıl ı yaşamın ı  anlatır. Fırtınal ı , 
çı lgın kişiliğiyle yeni bir müzik anlayışı için savaş veren, doyumsuz biçimde kadınlarla birlikte olup 
sonra onları başından atıveren bu müzik dehası, serüvenli ve trajik bir yaşam sürer. Operası 

"Jenufa"yı yazması yedi y ı l ın ı  almış; yapıt ını ancak sevgili kızı Olga'nın ölümünün verdiği acıyla 
bitirebilmiştir. Ustelik beklediği ilgiyle de karışılaşamaz. Unutmak için ç ıktığı yolculukla güzel şarkıcı Mi la'ya 
aşık olur. Janacek'in Mila'nın güzelliği ve yeteneğine olan tutkusu, yüreği kırık, karısı Zdena'n ın intihar 
girişimine neden olur. Besteci ,  Zdena'sız bir yaşamın olanaksızl ığ ın ı  kavrar ve barışmaları evliliklerini 
güçlendirir. Ömrünün son yıl larında 26 yaşındaki Kamila'yla karşılaşır. Oysa, gün gelecek, yalnızca 
müziğiyle başbaşa kalacaktır. 

T is biographıcal fi lm recounts the turbuleni life of the great Czech composer, Leos Janacek. A 
boisterous, wild character fighting for his new musical conceptions, greedily taking \hen discarding 
women, the genius Janacek led a life of adventure and tragedy. 

lt took him seven years to write his opera "Jenufa" and only despair over the death of his beloved 
daughter, Olga, forced him to finish the work. Expecting acclaim, none came. 
In order to forget, he journeyed to a spa where he fell in love with the beautiful singer Mila. 
Janacek's enchantment with Mila's talent and beauty drove his neglected and heartbroken wife Zdena to 
attempt suicide. The composer realisez that life without Zdena would be impossible and \heir reconciliation 
strengthens the marriage At the twilight of his life, he meets the 26 year old Kalima. Yet with the passage 
of time, he is left with only his music. 

JAROMIL  J IRES 

Bratislava'da doğdu. Prag Film ve 
Televizyon Okulu'na gitti. 1958'de Görüntü 
Yönetmenliği dalını bitirdi; yönetmenlik 
eğitimini sürdürdü. "Beyaz Yeleli Aslan", 
televizyon için de çalışan Jires'in 15.yapıtı. 

Born in Bratislava, he attended the Prague 
Film and Television School and graduated 
in the second generation. In 1958 he 
graduated from a cinematographer course 
and went on to a full director's course of 
study. His first film was "The Cry" in 
1963. In 1972 he tilmed "Greeting to the 
Swallow" in 1978 "The Young man and 
the White Whale", in 1982 "Partial 
Eclipse". "The Lion with the White Mane" 
is the 15th film for Jires who is also 
active in television. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1963 The Cry/Çığlık 
1972 Greeting to the Swallow/Kırlangıç'a 

Selam 
1978 The Young Man and the White 

Whale/Delikanlıyla Beyaz Balina 
1982 Partial Eclipse/Sınırlı Güneş 

Tutu lması 
1986 Lev s blilou 1 

Ak Yeleli Aslan 
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U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  T Ü R K i Y E  

DOLUNAY 

FULL-MOON 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1988/35 mm./Renkli (color)/100' 

Şahin Kaygun 
Şahin Kaygun 
Salih Dikişçi 
Server Acim 
Macit Koper, Aslı Altan, Kenan Bal 
Art Film 
Art Film 
Ortabahçe Cad. Beşiktaş-istanbul 

Y aşamdan aradığını bulamamış genç ve güzel bir kadın. Dünyasıyla ilişkisini koruyacak tek şeyi, 
ressamlığı bile sürdüremiyor artık. Bir arayışın içinde belki ama ne arad ığını kendisi de bilmiyor. Bir 

gün, uzaklardan bir konuk geliyor eve: Karısıyla ilişkisini artık denelleyemeyen mimar kocasının eski 
bir arkadaşı. Genç kadının çocukluk anılarından koparılmış eski bir foto_ğraf sanki. Kad ının geçmişle ilgili 
üstü örtülü, küllenmiş duyguları birer birer suyüzüne çıkmaya başlıyor. Oykü, bu noktadan gelişip yine bu 
noktada sonuçlanıyor. Sonrası ,  umutsuzluğun giderek ölümcül bir tutkuya dönüşmesidir. 

A young and beautiful woman disappointed in life; even her only remaining link wilh life, painting, is 
something she can no langer sustain. lt may be said she is living for a goal, however indeterminate. 
Then one day a visitor from far away passes by; an old friend of the husband, the architect who 

has hardly any hold over his failed marriage. The friend is like something from the girl's childhood 
memories · a snapshot torn out of a family al bum. 
Gradually, dramatically, her smoldering feelings concerning the pası begin to burst into flame. The story 
draws a full circle, from a point in the pası lawards anather similar to it. The rest is the evalutian of 
despair into a fatal passion. 

ŞAHiN KAYGUN 

1951'de Adana'da doğdu Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1969'da 
asıl mesleği olan fotoğrafçılığa başladı . 
1988 yı l ına kadar, yurtiçinde ve yurtdışında 
22 kişisel sergi açtı. 1977 yılında Antalya 
Uluslararası Sanat Şe�liği'nde grafik 
dalında "Altın Sanat Odülü"nü, 1984 
yılında Sanat Kurmunu'nun "Yılın 
Sanatçısı" ödülünü fotoğraf dalında 
kazandı. 
"Dul Bir Kadın", "Adı Vasfiye", "Aaahh 
Belinda" ve "Anayurt Oteli" filmlerınin 
sanat yönetmenliğini yaptı. 

Şahin Kaygun was born in Adana in 1951 
Alter graduating from the Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu (Higher School of 
Applied Arts) he began work as a 
photographer, and has since opened 
twenty·two one-man exhibitions both at 
home and abroad. In 1977 he was 
awarded the "Altın Sanat Ödülü" (Golden 
Art Prize) for graphic work in the Antalya 
International Art Festival, and the "Yı l ın  
Sanatçısı" (Artist of  the Year) prize for 
photographic work presented by the Sanat 
Kurumu. He worked as art dırector in the 
films "Dul Bir Kadın", "Adı Vasfiye", "Ah 
Belinda" and "Anayurt Oteli" 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1987 Afife Jale 
1988 Dolunay 



U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  i S V i Ç R E  

DESH IMA 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photograptıy • 
MüzikJMusic 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 
DürTfcl Dağıtımı/World Distribution • 

1987/35 mmJRenkli (color)/90' 

Beat Kuert 
Adolf Muschg 
Hansueli Schenkel 
Shigenobu Nakamura 
Marius Müller-Westernhagen, Leon Askin, Mivoko Akaza, Kaho Minami, 
Kaori Takahashi 
Al Castello SA 
Al Castello SA CH-6864 Arzo 

Y önetmen Frank Nievergelt, önemli bir ameliyat öncesinde giderek yaşlandığ ın ı  algılar ve aşk üstüne 
son bir film çekmeyi düşler. Intihar girişiminde bulunmuş başarılı bir oyuncu olan Patrick'le bir l ikte 
hastahaneden kaçarak Japonya'ya giderler. Yönetmeni Japonya'ya çeken, orada yaşamış olduğu 

büyük bir tutkunun anılarıdır. Oysa, çekim yönetmenin istediği gibi geçmez.Patrick'in kadın  oyuncu seçimi 
yanlıştır. Ortada doğru dürüst bir senaryo yoktur. Çekim ekibi parçalanır ve herkes kendisiyle hesaplaşmaya 
başlar. Duyguların ve sevginin gelişmesine en uygun ortam da o zaman ortaya çıkar. Filme adın ı  veren 
Deshima, Japonların 350 yıl önce batıya açılan ilk pencere olarak, salt turistler için düzenledikleri bir 
adanın adıdır. 

F rank Nievergelt, a European film director, is about to have a major operation and suddenly realizes 
that he is growing old. He dreams of making one last great film - a film on love and the birth of 
love. 

Together with Patrick, a young successful actor who has just recovered from an attempeted suicide, 
Nievergelt secretly escapes from the hospital and takes a plane to Japan. 
He is attracted to this country by the memories of a passionate love affair. Here he intends not merely to 
produce bul actually to i l lustrate the reality of this pure love. 
The experiment begins badly. Partick has chosen the wrong partner. He criticises the director, for !here is 
neither scenario nor dialogue. The sooting grinds to a hall. 
The smail European film team falls apar!. Each finds himseli face to face with himself. 
Just !hen a situation arises suitable for the biossaming of feeling and of love. 
For many centuries Japan remained absolutely closed to the outside world. 350 years ago the isiand of 
Deshima was opened to foreigners in order to facil itate the exchange of merchandise . lt was then . the only 
window opening on to the west, and it also allawed Europeans for the first t ime the opportunity of 
approaching the mysteries of the land of the rising sun. 
A quotation from Tae in the film •  
"To prevent the foreigners here from getiing bored on th is  artificial isiand the Japanese sen! !hem a 
group of courtisanes known as Geishas to entertain !hem and at the same time to spy upon !hem. The 
foreigners thought they were tasiing the exquisite fruits of a mysterious world while actually the women 
were stealing !heir secreıs:· 

BEAT KUERT 

1946'da Zürich'te do!)du. Ö!)renimini 
bitirdikten sonra 1966 yılında sinema 
alanında çalışmaya başladı. ısviçre ve 
Almanya'da televizyona kültür programları 
yaptı. 

Beat Kuert was born in Zürich in 1946. In 
1966, alter completing his education, he 
began to work professionally in film 
making. He has made cultura1 
programmes for both Swiss and German 
television. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1968 Lullu 
1973 Mulungu 
1979 Schilten 
1980 Nestbruch/Yuvadan Kaçış 
1981 Die Zeit ist böse/Zaman Kötüdür 
1984 Martha Dubronski 
1986-87 Deshima 

31 



32 

U l U S l A R A R A S ı Y A R ı Ş M A 1 N G 1 L T  E R E  F E  D E R A L  A L  M A  N V A - F R A N S A  

ATA VURDU 
FATHERLAN D 

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

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (color)/110' 

Ken Loach 
Trevar Griffiths 
Chris Menges 
Jonathan Morris 
Gerulf Pannach ,  Christian Kunert 
Gerulf Pannach ,  Fabienne Babe, Chirstine Rose, Sigfrit Steiner, Robert 
Dietl, Heike Schrotter, Stephan Samuel, Thomas Oehlke, Eva Krutina 
Ciasart Film-MK2 
Fi lmm Four International, Kestrel l l 
Film Four International 
60, Charlotte Str. Landan W1P 2AX 

K laus Dritteman, Doğu Almanya' l ı bir bestecidir. Şarkılar ın ın politik içeriği, yönelimle ters düşmesine 
neden olur ve ü lkesinden ayrılmak zorunda kalır. Babası da Doğu Berlin'i 30 yıl önce terk etmiştir. 
Annesi ona babası tarafından bırakılan bir kasanın anahtarı n ı  verir. Dritteman, Batı Berlin'de kendisini 

Batı'da tanıtmak isteyen plak kuruluşu adına Lucy Bernstein tarafından karşılanır. Dritteman , Lucy'den 
babasın ı  bulmak için yardım ister. Plakç ı ,  Emma adında bir gazeteciden söz eder. Dritteman, annesinin 
verdiği anahtarla bankaya gider; açılan kasan ın  içinden babasının geçmişiyle ilgili anı larla dolu bir paket 
ç ıkar. 
Dritteman, bir gün evine döndüğünde Emma adlı genç kadın ın kendisini beklediğini görür. Emma .. 
Dritteman'a belki de babasın ı  bulmasına yardımcı olabileceğini söyler ve birkaç gün sonra birlikte Ingiltereye 
uçarlar. 

K laus Dritteman is a composer from the GDR. When the palilical content of his songs gets him into 
trouble with the government, he is obliged to leave his country. His father alsa left East Berlin 30 
years ago. His mather hands h im a key to a safe deposit box, which was left behind by his father. 

When Dritteman arrives in West Berlin he is me! by Lucy Bernstein from the record company which is 
interested in promoting h im in the West. Dritteman asks Lucy if she might have any leads as to the 
whereabouts of his father. Lucy mentions Emma, a journalist, who she thinks wil l be able to locate h im.  
Dritteman goes to the bank vaults and col lects a package, which he discovers to be fu l l  of memorabilia 
about his father's life. 
One evening, on returning to his fiat, Dritteman discovers Emma waiting for h im.  She tells Dritteman that 
she may have found his father. A few days later they leave together for England. 

KEN LOACH 

1936'da ingi ltere'de doğdu. Oxford'da 
hukuk öğrenimi yaptı Bu arada başladığı 
tiyatro etkinliklerinı bir süre sürdürdü. 
1963'te BBC'de çalışmaya başladı; çeşitli 
televizyon program ve filmleri 
gerçekleştirdi Ingiliz belge filmciliğinin 
öocüsü Grierson'un izinden giderek, 
"Ozgür Sinema" akımı doğrultusunda bir 
kişilik geliştirdi ikinci filmi olan "Kes", 
Karlovsky Vary Festivali'nde büyük ödül 
aldı 

Kenneth Loach was born in 1936 at 
Nuneaton in England. He studied law at 
Oxford, where he directed a university 
theatrical group In 1963 he joined the 
BBC and made a oumber of television 
films, cancentrating on documentaries 
dealing with social problems. Loach 
developed along the lines of the "Free 
Cinema" fallawing Grierson, the father of 
the British documentary. His feature fi lm 
"Kes" won first prize at the Karlovsky Vary 
Fi lm Festival .  

ÖNEMLi FiLMLERi 1 
SELECTıVE FıLMOGRAPHY 

1967 Poor Cow/Düşen Kad ın  
1969 Kes 
1971 Family Life/Aile Yaşamı 
1979 Black Jack 
1981 Looks and Smiles 

Bakışmalar ve Gülümsemeler 
1986 Fatherland/Ata Vurdu 



U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  Y U G O S L A V Y A - I N G I L T E R E  

YANS IMALAR 
VEC VI DJENO  
REFLECTIONS 

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

Yap ım/Productıon 

Dünya Dağıtımı/World Distribution 

1987/35 mm./Renkli (color)/84' 

Goran Markoviç 
Goran Markoviç 
Zivko Zalar 
Zoran Simıanovıç 
Mustafa Nadareviç, Anica Dobra, Petar Bozoviç, Vlada Jeftoviç, Gordana 
Gadziç, Bagdan Diklıç 
Art Film 80 
CFS Avala Film 
Craata Film 
Smart Egg Pıctures 
Smart Egg Pictures, Londorı 

M ihaılo, yaşamında özlediği amaçlara ulaşmamış bir sanatçıd ır. Bir ara umut veren bir piyanistken, 
şimdi bir bale stüdyosunda öğretmenlik yapmakta ve piyano çalmaktadır. Işinde, ötekilerden hep 
uzak durur. Kimse de bu yalnız adamla i lgilenmez: ta ki Olgitsa ortaya çık ıncaya dek. Genç kız, 

Mihailo'nun yaşamında köklü bir değişime yol açar. Mihailo canlanmış, çevresindeki olaylarla ilgilenmeye 
başlamış; giyimi bile değişmiştir Dünün "can l ı  ceset ' ' i ,  yepyeni bir insan olmuştur. Ama, piyano yine onun 
en büyük kabusudur. Korkutucu, acı l ı  duygular doğurmaktad ı r, onda . . .  Yaşadığı dinamik ve c insel açıdan 
çok etkın gün ler, ilginç bir olgunun ortaya çıkmasına yol açar: Gördüğü, yaşad ığ ı  şeyleri y ı llar önce başka 
bır yerde görmüş ya da yaşamış gibidir. Cinsell iğini doyasıya tadan Mihailo, bilinçalt ın ın  gizemli dünyasını 
aramaya koyulur. Sevg isi i le piyano korkusu arasında sık ışıp kalacaktı r  art ık . . .  

M ihai lo is an unfulfil led artist. Once a brilliant young pianist, he is now a piano teacher in an 
educatıonal center and never plays any more. At his job, he is considered to be eccentric, bul no 
one bothers hım. He ıs not very involved in the others, either, living his loner's life. Bul this is 

unt ı l  young Olg ıtsa appears 
Olgıtsa makes a fundamental change ın Mihailo's l ife. He livens up, starts to lake an interest in the world 
araund h im ,  even dresses stylishly. And so yesterday's " l iving corpse" becomes a new man. 
But, the piano ıs hıs great trauma: ıt deeply frıghtens hım and arouses painful emotions. The new, exciting 
and above all erotically ıntensive lıfe that Mihailo now leads provokes in him a strange phenomenon ·Deja 
vu To this effect, he has the feel ing of an identical or simıl lar form, samewhere a long time ago, in his 
chıldhood or youth The more Olgitsa draws him into the l iberated world of sex and erotic pleasure, the 
more Mıhaılo's subconscıous evakes scenes whıch were a ırauma to him at one time, from the moment 
he accıdentally found hıs parents making love, through his beıng forced to practice piano, to the 
humı l ıatıons he experıenced as an adolescent. 
Mıhaılo ıs torn between hıs great love for Olgitsa and hıs terrible fear of the pıano 
Thıs unresolved sıtuatıon pushes hım ınto even deeper Deıa vu 

GORAN MARKOVIÇ 

1946'da Belgrad'da doğdu. Öğrenimini 
Prag'da FAMU'da yaptı. Anne ve babası 
tanınmış Yugoslav sahne ve film 
oyuncuları Rade ve Olivera Markovic'tir. 
Markovic, 1970'1erin sonlarına doğru yeni 
bir akım denemesine girişen genç ve 
yaratıcı yönetmen lerden biridir. 

Born i n  Belgrad Studied at the FAMU in 
Prague. His parents are the renowned 
Yugoslavian stage and film actors Rade 
and Olivera Markovic. Markovic is one of 
the group of young and innovative 
directors who tried to ereale a new wave 
in the Iate seventies. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1978 Spelijalno Vaspıtanje/Özel Terbıye 
1980 Navionalna Klasa Do 785 cm2/Mill i 

Sınıf 785 cm2 Kadar 
1985 Kako Sam Sistematsk ünisten Od 

Idiota/Kötü Adam Tarafından Nasıl 
Sıstemli Olarak Ezi ldim. 
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U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  S P A N Y A  

MADRI D 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

1986/35 mm./Renkli (color)/105' 

Basilio Martin Patina 
Gonzalo Polo Prieto 
Augusto G.Fernandez Balbuena 
Juan lgnacio S.Mateo Campas 
Rudiger Vogler, Veronica Forque, Javier Sadaba, Francisco Valladares, 
Ricardo Canatalapiedra, Luis Ciges, Maria Luisa Ponte, Gregario Nieto 
La Lintema Magica 

B ir Alman yönetmen , Madrid'in ispanyol iç savaşı'nda direnişinin 50. yı ldönümü nedeniyle bir film 
çekecektir. Yardımcısı bir ıspanyol kad ındır. Yönetmen o dönemin belgelerini tarar, olaylara tanık 
olanlarla görüşür, kenti gezer, geçmişle bugünü karşılaştı r ı r. Ama kısa süre sonra bu yaklaşım 

yönteminin yanlışlığ ın ı ,  Madrid gibi bir kentin karmaşık ve çelişik yanlarıyla yaşayan bir bütün olduğunu 
anlar. Kendisinden beklenen tarihsel ve kültürel veriler, yönetmenin hedeflerini aşacaktır zaten . . .  
Yönetmen yapımcıyla b i r  anlaşmazlığa düşer. B i r  yandan da yaratamn ve türü n getirdiği s ın ırlamaları 
kavramaya başlar. Çekeceği film belgesel mi olacaktır, yoksa konulu bir fi lm mi? Gerçek tarih mi, yoksa 
kişisel bir bakışın yansımaları mı? 

A German director plans a fi lm which was made in order to celebrate the 50th anniversary of 
Madrid's resistance during the Civil War. Assisted by a Spanish woman, he consults documents of 
the period, interviews those who witnessed the events, visits the city, confronts the pası with the 

present. Bul he soan realises that this method of approach is wrong, that a city l ike Madrid is a living 
entity, complex and contradictory and that the histarical and cultural reminiscences, which are expected of 
him, are going to by-pass his objective. 
He eniers into conflict with his producer, begins to realise the lim itations of creation and genre: 
documentary or  fiction? True history or simply fragments of a personal vision? 

BASILIO MART IN  PATlND 
1930'da Lumbrales, ispanya'da doğdu 
1953'te Cinema Universitario dergisinde 
yayınlanan Cine· Clüb'un kurucusudur. 
Bundan iki yıl sonra Salamanca'daki Sinen 
Konuşmalarını biraraya topladı Patino, 
Nueva Cinema kuşağının en yetenekli, 
aynı zamanda da en uzlaşmaz 
bireylerindendir 1965'te gerçekleştirdiği 
"Nueva Cartas a Berta" adlı film bu 
kuşağın yapıtlarının en parlak ve özgün 
örneklerinden biridir. 1969 ve 1971'de 
çevirdiği iki film daha az başarı kazandı 
Hatta, savaş sonrası görüntülerinin, 
karamsar düşüncelerin, savaş şarkılarının 
ve yoksulluğun belgesel bir montajı olan 
1971'de çevirdiği "Canciones para despues 
de una guerra" otoritelerce beğenilmedi ve 
ancak beş yıl sonra gösterime girebildL 
1976'da çevirdiği "Caudil lo", Franco üstüne 
çeşitli_ düşüncelerin yoğunlaştığı sürükleyici 
bir filmdir. 
Basilio Martin Patino was born in 
Lumbrales in Spain in 1930. He was the 
founder of the Cine·Ciub published in the 
periodical Cinema Universitario in 1953 
and two years later, in Salamanca, he 
published a collectıon of his 
Conversations on the Cinema. Patino was 
one of the most talented and at the same 
time most uncompromising members of 
the Nueva Cinema generation. His "Nueva 
Cartas a Berta", which he made in 1965, 
was one of the most brilliant and 
characteristic examples of the work of this 
generatian The films made in 1969 and · 
1971 were less successful. His 
"Canciones para despues de una guerra", 
a sort of documentary montage of post
war scenes, pessimistic thought, war 
songs and mısery, which he made in 1971, 
met with the disapproval of the authoritıes 
and had to wait for five years before 
being publicly shown. "Caudil lo", made ın 
1976, is a fascinating film comprising a 
diversity of thoughts on Franco. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1965 Nu eva Ca rta s a Be rta 
1969 Del amor y dras soledades 
1971 Canciones para despues de una guem 
1974 Ouerıdisımos verdugos 
1976 Caudillo 
1985 Los paraisos perdidos 
1986 Madrid 



U L U S L A R A R A S I R I Ş M A 

HOLLYWOOD TREN I  
POCIAC DO HOLLYWOOD 
TRAIN TO HOLLYWOOD 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution . 

1987/35 mm./Renkli (color)/96' 

Radoslaw Piwowarski 
Radoslaw Piwowarksi 
Witold Adarnek 
lrena Chorinska 
Krystyna Feldman, Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura, Piotr Siwkiewicz 
Polish Corporation for Film Production "Zespoly Filmowe". 
Film Unit Ronto, 
Film Palski 
Mazowiecka 6/8 
00·950 Warsaw 

B ir trenin yemekli vagonu Gece. Tren tekerleklerinin sesi boş bira şişelerinin şıngırtı larına karışır. Bira 
salıcısı Merlin, yönetmen Billy Wilder'a bir mektup daha yazmaktadır; daha önceki mektuplarına 
hiçbir yanıt  almamıştır. 

Merlin küçük bir kızken, Billy Wilder ' ın "Bazıları Sıcak Sever"ini görmüştür. O zaman Marilyn Monroe'ya 
hayran olmuş ve artisi olarak Billy Wilder'ın bir fi lminde oynamaya karar vermiştir. Okulu bitirdikten sonra 
babasın ın dondurmacı dükkanındaki işini bırakmış (kızkardeşi bu nedenle onu hiç affetmez) ve büyük kente 
göçmüştür. Kusurlu diş yapısından ötürü Film Akademisi'ne alınmaz. Renk körü olduğundan aynı okulun 
Kamera bölümüne al ınmayan bir başka yenikle, Piotr'la tanışır. Film stüdyosunda küçük işler yapmakta, 
yaşamını bira satıcıl iğıyla kazanmakla ve düşlerini asla bırakmamaktadır. Bir gün üç dilekte bulunur. 
Tıpkı bir masal gibi dileklerı bırer birer yerine gelmektedir. 

R estaurant car on a long·distanoe train. lt is night. The din of the train wheels mixes with the 
elinking of empty beer bottles. tvıerlin who sells beer is writing a letter to Bil ly Wilder, anather 
letter·as she did not receive any answer to the previous ones she had written. 

/>s a little girl, Merlin had seen Bil Iy Wilder's "Same Like lt Hot". lt was then that, fascinated with Marilyn 
Monroe, she decided to become an actress and play in a Billy Wilder f i lm. Alter graduating from school, 
she leaves the job at her father's ice·cream shop for (what her sister cannot forgive her) and goes to a 
big city Merlin takes an exam to a Film Academy bul she fails due to her mallocclusion. She does not 
give up and does odd jobs as an u nderstudy at a local film studi o .  sh e earns her living seliing beer on 
trains. At a railway station Merlin meets Piotr alsa a loser, who failed his exams for Camera Department 
because he is colour blind. Merlin gets him a ıob at the film studio. Both Merlin and Piotr are 
unsuccessful in life and that draws the m together. During one of the journeys, Merli n finds a gol d fish in 
a beer bottle. She lets it go into the sea (asking the fish to full i l i three wishes) l ike in the fairytale 

RADOSLAW PIWOWARSKI 

1972'de Lodz Sahne Tiyatrosu ve Film 
Okulu'nu bitirdi. Birkaç yıl televizyonda 
belgesel filmler ve dramalar yönetti. 
"Daughter or Son" adlı televizyon filmi 
1979'da "Altın Ekran" ödülünü kazandı. 
1985'de ilk sinema filmi olan "Yesterday" 
Venedik'te Fipresci, San Sebastian'da 
Büyük Ödüi·Aitın Kabuk, istanbul'da Büyük 
Ödüi·Aitın Lale ve haftalık "Film" 
qergisinin en iyi film ödülü olan " A ltın 
Ordek" ödüllerini kazandı. Ikinci filmi 
1986'da Polanya Filmleri Festival i ·  nde 
büyük ödülü aldı. 1987'de "Train to 
Hollywood"u yaptı. 

Graduated from the Directing Department 
at the State Theatre and Film School in 
Lodz. For a few years he directed 
documentaries, serials and TV features. 
His film "Daughter or Son" won the 
"Golden Screen" for the TV movie of the 
year 1979. His debut "Yesterday" (1985) 
was awarded a number of prizes including 
Fipresci in Venice. The Grand Prix·Golden 
Shell in San Sebastian, the Grand prix 
Golden Tulip in Istanbul and the "Golden 
Duck" of the weekly magazine "Film" for 
the best picture of 1985. His second 
feature "My Mother's Lovers" won the 
main prize at the festival of Polish. Films 
in Gdansk. In 1987 he filmed the "Train to 
Hollywood" 
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U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  K A N A D A  

DEN iZ KIZLARIN IN  ŞARKlSlN I  DUYDUM 
I 'VE HEARD THE MERMAIDS S ING ING 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution 

1987/35 mm./Renkli (color)/81' 

Patricia Rozema 
Patricia Rozema 
Douglas Koch 
Mark Korven 
Sheila McCarthy, Paule Baillargeon, Ann-Marie 
McDonald, John Evans 
Vos Productions Ine. 
Films Transit Ine , Rue Notre-Dam e, 42 Esi, Montreal 
Que H2Y 1C8 

S anat dünyasının sahteliklerini konu alan bir masal. Polly, çocuksu düşleriyle yaşayan bir sekreterdir. Işini 
bırakıp bir sanat galerisinde çalışmaya başladıktan sonra, galerinin bayan yöneticisine ve onun kibirli 
sevgilisi Mary'ye hayranlık duymaya başlar. Bir yandan da fotoğraf çekmeyi tutkuyla sürdürür. Çektiği 

filmierin banyosunu Mary'nin evinde yapmaktad ı r. Bu fotoğraflar aracı l ığıyla fantastik bir dünyada yaşamaya 
başlar. Yönetici kadına karşı duyduğu derin güven, onu kendi iç dünyasını bulmaktan alıkoymaktadır. Sonunda 
"tanrıçasının" gizini çözer ve yeniden "deniz kızlarının şarkısını" duyar. 

T he story centres on Polly, a scatterbrain and rather innocent secretary who gets a temporary job with 
an art gallery run by Gabrielle, a svelte single woman. Polly finds the art world and its inhabitants 
strange and intimidating, and remains oblivious to the fact that Gabrielle clearly likes Polly, possibly even 

fancies her. Polly, for her part, falls desperately in love with Gabrielle but stays resolutely silen!. Her release 
comes in taking photographs and in a fantasy world , a grainy black and white place where mermaids sing to 
her and sh e can not only walk on water, but do so with elegance. 

PATRICIA ROZEMA 

1958'de Hollanda'li bir göçmen ailenin 
çocu�u olarak Onlario'da do�du Felsefe 
ve tiyatro e�itimi gördükten sonra tiyatroyla 
ilgilendi. Kanada Radyosu'nda görev aldı . 
1983'de yönetmen yardımcısı olarak çeşitli 
f i lmlerde çalıştı. Senaryosunu kendisinin 
yazdı�ı ilk kısa filmi "Passion: A Letter in 
16 mm.rrutku: 16 mm.lik Bir Mektup" ile 
Uluslararası Chicago Film Şenliği'nde 
Gümüş Plaket ödülünü aldı . l ik uzun fi lmi 
' ' l 've Heard the Mermaids Singing/Denız 
Kızlarının Şarkılarını Duydum" 

Patricia Rozema, the daughter of Dutch 
immigrants, was born in 1958 and grew 
up in a smail ındustrial town ın the south 
of Ontario. During her studies in 
philosophy and English literature at Calvin 
College in Michigan, she became 
interested in wrıting and the theatre. Alter 
graduating she spent several years as a 
ıournalist, during whıch she collaborated 
in the "Journal" for the Canadian 
Broadcastıng Company In 1983 she 
began to work as assistant film director 
on several films, notably David 
Cronenberg's "The Fly" Affer fallawing a 
course in cınematographic technique ın 
the Canada and Onlario Art Councils, she 
wrote and directed her first short film: 
"Passu;ıı: A Letter in 16 mm.", which won 
an award at the Festival of Chicago. " 1 ve 
heard the Mermaids Singing" is her first 
long feature film. 



..  

ONE KAYD I RMA 
TRAVELL I N G  AVANT 

Yönetmen/D irector 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distrıbution :  

1987/35 mm./Renkli (color)/114' 

Jean-Charles Taecheila 
Jean-Charles Taecheila 
Jacques Assuerus 
Marie·Aimee Debril 
Raymond Alesandrini 
Thierry Fremont . Ann Gisel Gl ass. Simon de la Brosse, Sophie Mi net 
Erato·Films-JCTLa SE P ve ·sofınergie ve Sofica Creations 
UGC Distribution 
24, AvCh.de Gaulle 
92200 Neuil ly 

1 948'in Ekim ayı Nino sinema tutkusuyla Paris'e gelir. Orada aynı tutkuyu paylaşan Donald'a rastlar. 
Birl ikte tüm günlerini sinema salonlarında geçirirler. Güneyden gelen Gilles de bazı günler onlara 
kat ı l ır. Kad ınlarla pek i lgilenmezler. Yalnızca Gilles, Angele adında bir kızla yaşamaktadır. Nino ve 

Donald bir gün bir fi lm afişinin önünde Barbara'yla tanışırlar. Barbara, fotoğraf tutkunudur ve kurtarmak 
amacıyla çaldığı eski fi lmlerle dolu bir depoda yatıp kalkmaktadır. Günlük yaşantılar ın ı  sürdürmek ve 
sinemaya gitmek için gerekli parayı bulmanın d ışı nda en büyük sorunları konuttur. Gil les taşraya geri 
döner. Nino, Barbara'n ı n  yanında kalmaya başlar. Ne var ki , Donald Barbara'n ın  sevgilisi olunca, Nino da 
bır hızmetçi odasına sığınır. Banliyöde bir sinema kulübü açtıklarında, düşleri gerçekleşebilecek midir 
acaba?. 

O ctober 1948, Ni no has been attracted to Paris by his love of the cinema. The re he meets Donald 
who shares his passian and they begin to spend all their time in cinemas together They are joined 
by Gilles. a friend of Nino's. who has alsa arrived in Paris from the south. They dream of forming 

a cinema club and of infeeling others with their love of the cinema. They have very little interest in 
women. but Gilles lives with a girl called Angele and one day Nino and Donald meet Barbara in front of 
a fılm poster. Barbara is passionately interested in photography and l ives in  a store-room full of old fi lms 
she has stolen in  order to preserve them. Apart from finding the money necessary for their daily 
exıstence and their visits to the cinema. the most pressing problem is the difficulty of finding 
accommodation. Gilles returns to the provinces while Nino begins living with Barbara, bul when Donald 
becomes Barbara's lover Nino hast to make do with a servant's room. They finally open a cinema club in 
a suburb. Will !heir dreams be realized? 

JEAN-CHARLES TACCHELLA 

1925'te Cherbourg'ta doğdu Gazetede 
sinema üstüne yazılar yazdı .  1949'da 
televizyon filmleri yönetmeye başladı. 
1973'te ilk uzun fi lmini gerçekleştirdi. 

Jean-Charles Taecheila a was born in 
1925, in Cherbourg He started by writing 
film critics for the newspapers. In 1949 
he started writing scenarios and in 1960 
he started making films for television. He 
made his first feature film in 1973. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1973 Vayage en grande Tartarie/Büyük 

Tataristan·a Yolculuk 
1975 Cousin, Cousine/Kuzen. Kuzin 
1977 Le Pays Bleu/Mavi Ülke 
1979 ll y a longtemps que je t'aime 

Seni Uzun Süredir Seviyorum 
1981 Croque la Vie/Yaşamı Dişle 
1984/ 
1985 Escalier C/C Merdiveni 
1986 Cour d'Assises/Sulh Ceza Mahkemesi 
1987 Travelling Avant/Öne Kaydırma 
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U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  T Ü R K i Y E  

I N T E R N A T I O N A L  C O M P E T I T I O N  T U R K E Y  

MUHS IN BEY 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 

Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (color)t145' 

/ 

Yavuz Turgul 
Yavuz Turgul 
Aytekin Çakmakçı 
Atilla Özdemiroğlu 
Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç, Osman Cavcı 
Umut Film/Abdurrahman Keskiner 
Umut Film/Abdurrahman Keskiner 
Afyon Sok. Erman Han, Kat 2 
Beyoğlu · istanbul 

M u h sin Kanadı kırık, ömrünün sonbaharını yaşayan ,  Safiye Ayla ve M üzeyyen Senar'a hayran, klasik 
Türk müziğini seven, arabesk müzikten ise nefret eden, Sevda Hanım'a sevdalı bir organizatördür. 
Günün birinde, Urfa'dan gelen genç bir türkücü adayı ,  Muhsin beyin, ancak klasik şarkıtarla 

renklenen yaşamını değiştiriverir. Muhsin Kanad ıkır ık ' ın olağanüstü, serüven dolu günleri başlar. 

M uhsin Kanadık ır ık is an elderly organiser. He is a tan of classical Turkish music, Safiye Ayla and 
Müzeyyen Senar, while strongly disliking arabesque music. Also, he is in love with Ms. Sevda 
desperately. One day a young Turkish music singer from Urfa comes up and changes the life of 

M r. Muhsin. And his days of unbelievable, tantastic adventures start. 

YAVUZ TURGUL 

1946 yıl ında istanbul'da doğdu. Iktisat 
Fakültesi Gazetecil ik Enstitüsü'nü bitirdi. 
Altı yıllık gazetecilik serüveninin ardında, 
sinemaya 1976 yılında senaryo yazarı 
olarak geçti. 1982'de "Çiçek Abbas", 
1986'da "Züğürt Ağa" ve 1987'de "Muhsin 
Bey" . filmleriyi e, Antalya Film Festivali'nde 
"En Iyi Senaryo" ödülünü aldı. 1984 
yılında ilk f i lmi olan "Fahriye Abla"yı 
gerçekleştirdi. "Muhsin Bey", yönetmen 
olarak gerçekleştirdiği ikinci filmidir. 

Born in 1946, Istanbul. Graduated from 
the Faculty of Economics Institute of 
Journalism. Alter six years of journalism, 
he started script wrıting in 1976. The 
seripts of his fallawing films were awarded 
at the Antalya Film Festival "Çiçek 
Abbas" (1982), "Züğürt Ağa" (1986), 
"Muhsin Bey" (1987) He made his debut 
in 1984 w ith "Fahriye Abla" "Muhsin Bey " 
is his second fi lm. 



U L U S L A R A R A S I Y A R I Ş M A  i S V E Ç  

MOA 

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

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution . 

1986/35 mm./Renkli (color)/96' 

Anders Wahlgren 
Anders Wahlgren 
Roland Sterner, Mats Ardström 
Solveig Nordlund 
Gunnar Edander 
Gunil la Nyroos, Reine Brynolfsson, Lennart Hjulström, Grethe Ryen, 
Berta Hall, Percy Brandt 
Filmstallet AB, Swedish Television/STV2 
Swedish Film Institute, Sandrew Film & Theater 
AB, ABF, LO 
Swedish Film Institute 
PO. Box 27126 
S 102 52 Stockholm 

M oa, 18 yaşındayken bir taş işçisiyle evlenir ve beş çocuk doğurur. Daha sonraları içmeye başlayan 
kocası, eve seyrek uğrar. Evde huzur kalmamıştır; çocuklar çoğunluk odunluğa, keçilerin yan ına 
sığır.ır olmuşlardır. Ama Maa, bu zorluklara karşın yaşam öyküsünü yazma yürekliliğini gösterir 

Zor bir uğraştır bu; geceleri karpit lambasının ışığında yazmaktad ır. Bir toplantıda, cinsel sorunlar üstüne 
bir dizi konuşma yapmak için gezen bir yayıncıyla tanışır. Yayınc ı ,  Maa'nın yazd ıklarını yayımianmasını 
sağlar Maa, bir toolantıda, ülkede kadınlara nasıl davranı ldığını anlatır Bunu öylesine içtenlikle yapar ki 
büyük tepki al ır ve toplantıdan kovulur. Ama onun görüşlerine değer veren bir kişi vard ı r :  Yıl lar sonra 
Nobel ödülü kazanacak olan genç denizci ozan Harry Martinson . . .  

M oa, at 18 marries Karl, a stone worker, and gives birth to five children in quick succession. He 
soan becomes a heavy drinker and is often absent. When he is at home, life is stormy and the 
children seek refuge among the goals in the woodshed. Bul Maa shows grit in face of her 

difficulties by starting to write her life story. lt is heavy going at first as, during the nights, she tries to 
compose her sentences by the light of a carbide lamp. At a meeting she gets to know the fabulous Otlar 
who is making a lecture tour on sexual problems. Otlar arranges to have Moa's writings published. She 
takes her into town where in Folkets Hus (People's Meeting House) Maa stands up and for the first time 
speaks out to a startled audience on how women are treated in the country. She does this with such a 
deep feeling that she's turned out of the meeting. She has told them too many home truths. Bul there is 
one person who values her · opinions ,the young sailor-poet Harry Martinson (many years la ter a Nobel 
laureate)- and he falls in love with this bali of fire. 

ANDERS WAHLGREN 

1946'da Stockholm'da doğdu. Kısa filmler 
yaptı ve televizyonda çalıştı. 1969 yıl ında 
"Ciaes Oldenburg'un bir Portresi"yle ödül 
kazandı. Çoğu sanat ve mimarlık üstüne 
50 kadar belgeseli vard ır Bir çoğu, 
Oberhausen, Los Angeles, Floransa ve 
Krakov'daki festivallerde ödül kazandı. 
1977'de ilk konulu tUmini yazdı. 
kameramanlığını ve yönetmenl iğini yaptı. 
"Tımarhane Cezası" adlı bu filmi, sanatçı 
Cari Samuel Graffman üstünedir 

Anders Wahlgren born in 1946 in 
Stockholm, embarked on his theatre and 
fi lm career at the end of the 60's at the 
smail radical Pistolteater in Stockholm. He 
soon began to make short fi lms, then 
went on to the cultural department of 
Swedish Television. In 1969 he was 
awarded the Quality Prize for "A Portrait 
of Claes Oldenburg" He holds a degree 
in History of Art and Literature and since 
1970 has worked as a film-maker and 
director I n  a number of these 
productions, he not only wrote the script 
and directed but was also the 
cinematographer Over the years Wahlgren 
has made some 50 documentaries, many 
within the field of art and architecture. 
Several have received prizes at such 
festivals as Oberhausen, Los Angeles, 
Florence and Cracow In 1977 he wrote 
the script, d irected and photographed his 
f i rst feature, "Sentence to the Madhouse", 
about the artisi Cari Samuel Graffman_ 

39 



40 

U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  Ç I N H A L K C U M H U R I Y E T I  

KUGUNUN ŞARKIS I  
JUE X IANG 
SWAN SONG 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (color)/100' 

Zhang Zemıng 
Zhang Zeming 
Zhenk Kangzhen, Zhao Xiaoshi 
Kong Xianzhu, Chen Rui, Mo Shaoying, Liang Yuj in , Feng Diqing, Liu 
Oianyi, Li Jianjun 
Pearl River Film Studio-Youth division 
China Film Export and lmport Corp 
25 Xinwai St, 
Baijing 

K anton'lu bir müzikçinin "Yeni Çin" toplumundaki serüvenleri .. Eskiden beri süregelen uyuşturucu 
alışkanl ığ ı  yüzünden işini ve evl i l iğini yitiren ve "Kız ı l  Muhafız"lardan biriyKen sonradan bir "bi l inç 
bunalımı" geçiren oğluyla da arası açılan müzisyen, ölmeden önceki son özlemi olarak, bestelediği 

bir müziğin o kültüre yabancılaşmış genç kızı tarafından yeniden düzenlenmesini ister. Oysa, müzik, genç 
kızın elinde garip bir konçertoya dönüşecektir. Kanton müziğinin ustaca kullanı ldığı film, dünden bugüne 
Çin toplumu, Çin'de değişen ve değişmeyenler üstüne düşünme fırsatı getiren çok değişik bir sinemanın 
örneğidir 

A n outstanding account of developments in China, from the sudden changes and social paranoias of 
the 1950's, through the chaos of the "Cultural Revolution" and töday's approach to the weslern 
world. The central figure is a Cantonese musician, carrying on his old habil of drug abuse, which 

cost him his job, his marriage, the loyalty of his son, a "Red Guard" turned dissident and delinquent 
Alter his death, his music wil l pass into the hands of his estranged daughter who will transform it into a 
hideous piano concerto. The remarkable use of Cantonese music is just one of the many interesting 
aspects of this strange and unusual f i lm, even more unusual coming from China. 

ZHANG ZEMING 

Çin sinemasının genç kuşağından olan 
yönetmen, sinema okulunda okudu: kısa 
filmler yaptı Kendi senaryosunu yazdığı ılk 
filmi ' Kuğunun Şarkısı", Hong Kong, Tarina 
(büyük ödül), San Fransisco ve Vancouver 
şenliklerine katılarak ilgi gördü. 

Zhang Zeming, one of the younger 
generatian of Chınese directors, studıed ın 
the cinema school and made a number of 
short films "Swan Song", his fırst fi lm, 
for which he alsa wrote the scenario, 
aroused great rnterest at festivals in Hong 
Kong, Turin (first prize), San Fransisco and 
Vancouver. 



U L U S L A R A R A S I  Y A R I Ş M A  S U R i Y E 

GELECEK Y l L l N  OLAYLARI 
YAKA- l ALAM AL MUKB I L  
EVENT S OF NEXT YEAR 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/tditing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dürrya Dağıtımı/World Distribution • 

1986/35 mm./Renkli (Color)/120' 

Samir Zikra 
Samir Zikra 
Hanna Ward 
Zuhair AI·Dayeh 
Ziad Rahabanı 
Najah Safkuni , Na, Ela Atrash Hala Faysal, Abidau Bacha 
Ulusal Sinema Merkezi (N FO) 
N.F.O. 
Damas, Syria 

M oskova Konservatuarından mezun olan genç bir Suriyeli müzisyen ü lkesindeki yaz müzik anlayışına 
karşı çağdaş Suriye müziğinin geliştirilmesi için uğraş vermektedir. Evrensel klasik müzikle 
beslenen, ama köklerini geleneksel müzikte bulan bir müzik anlayışının peşindedir. Bu amaçla bir 

filarmoni orkestrası kurmaya karar verir. Ama, bürokratik engeller ve özel yaşamındaki sorunlar yüzünden 
bu amacına ulaşması kolay olmayacaktır. 

Y oung Syrian musician who has graduated from Moscow Conservatory, fights against the popular· 
degenerated forms of music and tries to develop new strategies lawards a contemporary concept for 
Syrian music. He wants to develop a notian of music which finds its roots in the Iradilianal music 

nourished by universal classical music. He is determined to establish a philarmonic orchestra. Bul this wil l 
not be easy, due to bureaucratic barriers and personal problems. 

SAM iR  ZiKRA 

Samir Zikra Moskova Yüksek Sinema 
Akademisi'nde eğitim gördü. Askerl ik 
görevi sırasında, 1974-75 yı l ları arasında 
"Unutacağız" ve "Şehitler" adlı iki kısa 
film yaptı. 1976'da ülkesinde yeni kurulan 
Sinema Kurumu'nda görev aldı. ilk fi lmi 
olan "Yarım Metrel i k  Bir Olay"ı 
gerçekleştirmeden önce senaryolar yazdı. 
"Gelecek Yılın Olayları" ikinci uzun 
!il m idir. 

Samir Zikra was gratuated from Moscow 
State Academy of Cinematography.  During 
his military service he d i rected two short 
films "We Will Forget" and "Martir". In 
1976 he worked in the General 
Cinematography Organisation recently 
founded in his country. He wrote several 
seripts belare d i recting his first film "An 
Inciden! of Half·a Meter''. "Events of Next 
Year" is his second feature film. 
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Y A R I Ş M A  D I Ş I  A V U S T U R Y A  

38 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1985/35 mm./Renkli (Color)/94' 

Wolfgang Glück 
Wolfgang Glück 
Gerard Vendenberg 
Heidi Handorf 
Beri Grund 

J /"  

Tobias Engel, Sunnyi Melles, Heinz Trixner, Lotte Ledi l ,  lngrid Burkhard, 
Romuald Pekny 
Satel Film Gmbh 
Bela Film Gmbh 
Bela Str. 1. D·8043 
Unterföhring 

1 938 sonbaharı. Gazeteci Tani Drechsler Hitler'in kısa süre içinde iktidara geleceğinden emindir. Yakın 
arkadaşı yahudi yazar Martin Hoffman'a ülkeyi bir an önce terketmesini öğütler. Carola Hel l  adlı 
tiyatro oyuncusuna aşık olan Martin öğütlere kulak asmaz. Genç çift tehditlere de aldır ış 

etmemektedir. Carola Berlin'e gel i r ve fazla özgür konuşmalarından ötürü tutuklanır. Nazi Almanyası nda 
onun yardı mına Martin koşar. Artık birbirlerine gerçekten aşık olduklarından emindirler. Ancak 1938 yılbaşı 
çok hay ı rl ı  olmayacaktır. Onlar politikayla ilgilenmeseler bile politika onlarla ilgilenir. Carola bebek 
beklemektedir. Prag'a ulaşmayı başarır ancak Martin, Viyana'da takıl ı r. 

T he tali of 1937 Tani Drechsler, a journalist, is sure that Hitler will soan be the ruling power. He 
advises his close friend Martin, a jew, to leave the country at once. Bul Martin, in love with the 
actress Carola Hell takes no notice of his warnings Carola comes to Berlin. BLJI she gets arrested 

for laiking liberally against the nazis. lt's Martin who runs to help her in the nazi Germany By now they 
are completely in love with each other. Bul the 1938 will not be a lucky year for them. Even if they are 
not interested in politics, politics is concerned about them. Carola is pregnant She manages to reach 
Prague, bul Martin gets stuck in Vienna. 

WOLFGANG GLÜCK 
Wolgang Glück 1929'da Viyana'da doğdu 
1948 ile 1953 tarihleri arasında Viyana 
Ulusal Tiyatrosu'nda çalıştı 
1951'den itibaren sınernaoa 
asistanlık yaptı 1957'dP. sinemada 
yönetmenliğe başladı 1986'ya dek 9 
film, 60 televizyon film ve gösterisı ve 
400'den fazla kısa metraj ve belgesel 
yönetti. 

Wolfgang Glück was born in 1929 in 
Vienna. He was an assistant to various 
directors in Vienna National Theatre 
during the years 1948·1953. In 1951 he 
started to work as an assistant in cinema. 
He directed his first film in 1957 Until 
1986 he directed 9 films, 60 TV films and 
shows and over 400 short metrage and 
documentaries. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1957 Der Pfarrer von SI.Michael/ 

SI.Michael'li Rahip 
1958 Gefahrdete Madchen/Tehdit altında 

Kızlar 
1959 Das Nachtlokal zum Silbermond/ 

Şark için Kızlar 
Die Madchen von der Mambobar/ 
Mambobar Çetesi 
Worüber Man Nicht SprichU 
Konuşulmayanlar Hakkında 

1961 Post aus Ottawa Denn das Weib ist 
Schwach/Ottawa'dan Posta Edilmiş ya 
da Kadın Delidir 

1964 HereinspazierUYine de Gir 
Eine Frau ahne Bedeutung/Önemsiz 
Bir Kadın 

1965 Die Gigerin von Wientviya.rıa Danaları 
Das untragbare Geback/Oğrenci Gerber 
Tatar!: Mord in der Oper/Suç Mekanı: 
Operada Cinayet 

1985 "38" 



Y A R I Ş M A  D I Ş I  

AV ZAMAN I 

HUNTING T IME 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Scrıpt 
Görüntü Yönetmenı/Photography . 
Kurgu/Editıng 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dunya Dağıtım ı/World Distrıbution . 

1988135 mm ./Renkli (color)/96' 

Erden Kıral 
Ferit Edgü 
Kenan Ormanlar 
Nevzat Dişiaçık 
Sarper Özsan 
Aytaç Arman, Şerif Sezer, Zihni Küçümen, Nüvit Özdoğru, Di laver Uyanık 
Mine Fi lm Kuloğlu 2814 Beyoğlu- istanbul 
Metropolis Film Josefstr. 106 CH 8031 Zürich 

1 980 y ı l ı  Ağustos ayının son günleri. Bir sabah, ün iversitedeki görevine gıtrnek için evinden ç ı kan 
bir profesör iki terörist taraf ından öldürülür. Profesörün, yakın  dostu, ti lmin kahramanı yazar, 

çığrından çıkan ve mant ığ ın ı  izleyemediğı bu terör olayları içinde yaşamamak için Istanbul'dan ayr ı l ı r. 
Yazmak hıçbir şeyi değiştirmemektedir. O da, bundan böyle Ege kıyı larındaki bir adada bulunan baba evine 
dönüp sıradan bır insan gibi yaşayacaktır. 
Ne var ki, orada da aradığı huzuru bu lamaz. Bu adada, öldürülen profesör dostuyla geçirdiği günleri 
anımsar. Bır çocukluk arkadaşı, sürekli olarak kendisini günlük gerçeklerin içine çekmeye çalışmaktad ı r. 
Ortadakı acı gerçeği ancak yazarak aşabilir. Terör, görülse de, görülmese de her yerdedir. Bir sabah 
gezintisı s ırasında, denız kıyısında tan ığı  olduğu bir öldürme olayı, bu gerçeği kanıtlar. Kendisi de, o olayın 
ardından, gizlı gizli izlenmeye başlanmıştır. Sonunda, kendisini de öldüreceklerdir. Bu saçma ölümlere, 
öldürmelere karşı koyacak tek bir şey vard ır Ne olu rsa olsun, hangi koşulda bulunursa bulunsun, yazmak, 
yaratmak 
Bır aşkla pekışen bu dırençle kendi ölümünü düşler D ışarda, evinin bahçesinde, bir gece, nicedir kendisini 
ızleyen kışı onu kurşun yağmuruna tutarken, o içerde dakti losunun başında sevdiği kad ın ın  elinden 
kahvesinı ıçmekle ve yapıt ın ı yazmaktadır. 1 n an age when terror claims ne

.
w v

.
ictıms daily an author is convinced of the futil ity of writing and of 

negotiations, and he leaves the city to return to the isiand where he grew up Here, he reminisces 
about the days he spent with hıs frıend, a professor, who was recently shot. His housekeeper's 

affectıonate concern brings hım back to real life. But there's stili no escape from terrorism . .  
Thıs a f i lm about terrorısm and friendship, about the dilemma between living and writing 1 am  attracted 
less by the subıect than by the ınteraction of many unconnected themes. ı find it important to deseribe 
the people ınvolved ın the subıect. In Av Zamanı ı used terrorısm and the pol itıcal situation as a backdrop, 
not portrayıng terrorism ıtself, bul rather its ideological reflectıon on the characters. That the author 
retreats, that his ınterest in hıs surroundıngs dwındles, that a childhood friend and a widow help h im to 
f ınd himseli agaın, these are the visual punctuatıon The rhythm is determined by the subıective view of a 
sullerıng man, whıch ıs why there are no sudden trasitıons or qu ıck movements. (EKıral) 

ERDEN KlRAL 

1942'de Gölcük'te doğdu istanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde Seramik 
Bölümü'nde okudu. Dört y ı l  boyunca Lütfi 
Akad, Osman Seden gibi yönetmenlerın 
yanında yardımcı yönetmen olarak çalıştı. 
Iki kuramsal derginin yayınc ı l ığ ın ı  ve film 
eleştirmenliğini yaptı .  Bu arada iki yüzden 
fazla reklam fi lmi gerçekleştirdi . lik fi lm ini 
1978'de yönetti: "Kanal". 
1984'ten bu yana Batı Berlin Sanat 
Akademisi Film ve l letişım Araçları 
Bölümü üyesidir. 

Born in Gölcük, near istanbul, in 1942 
Studied ceramics at the State Academy of 
Arts in istanbul. Spent tour years as an 
assistant director in the Turkish fi lm 
industry, under Lütfi Akad and Osman 
Seden, among others. Publisher of two 
theoretical periodicals, also f i lm critic. Has 
made around 200 commercials. Made his 
first feature film in 1978 wıth "Kanal". 
Member of the fi lm and media 
department at the West Berlin Academy of 
Arts since 1984. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1969 Kumcu 
1971 Unutulmuşlar 
1978 Kanal 
1980 Bereketli Topraklar Üzerinde 
1982 Hakkari'de Bir Mevsim 
1984 Ayna 
1987 Dilan 
1988 Av Zaman ı 
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Y A R I Ş M A  D I Ş I  S S C B  

TEMA 
THE MA 
THE M E  

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1979/35 mm./Renkli (color)/98' 

Gleb Panfilov 
Gleb Panfilov, Aleksandr Cervinskij 
Leonid Kalasnikov 
Vadim Bibergan 
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Michail Ul'janov, ınna Curikova, Stanislav Ljubsin, Evgenij Vesnik 
Mosfilm-Studio 
Sovexportfilm 
kalaschnyj perevlok 14, 
Su-103009 Moscow 

G leb Panfi lov'un 1979'da çevrilmesine karşın ancak 1986'da gösterilebilen ünlü fi lmi. Sovyetler 
taşrasında bir kasabaya gelen ve sanata kendini adamış bir kadın  aracıl ığıyla, geçmişinin 
hesaplaşmasını yapmaya girişen bir yazarın serüveni. Berlin 87'de büyük ödül alan ve Sovyet 

sinemasının "glasnost" sonucu dünyaya açılmaya başlamasını simgeleyen tilmin Sovyetler'de uzun süre 
yasaklanmasının başlıca nedeni, filmdeki kadının aşığı olan bir başka yazarın ısrail'e göç etme hazırlıkları 
içinde olmasının gösterilmesiydi. Sanatçın ın "Söz Istiyorum" adlı yapıtı Türkiye'de yapılan bir Sovyet 
Filmleri Haftası'nda, "Valentino" ve "Vass" ise Istanbul Sinema Günleri'nde gösterilmişti. 

T he "belokamennaja Rus", or  the "white stony Russia" of the seventies. The successful, popular 
playwright Kim Esenin travels together with a colleague who is alsa a writer and a young woman to 
the old provincial Russian town of Susdal Here, far away from the hustle and bustle of Moscow, in a 

house belonging to a woman teacher with a passian for literature, esenin wants to dramatise "The Song 
of lgor" - a national heroic epic. During the first evening meal he meets Sasa Nikolaeva, who points out 
to him in a heated duscussion that he has long since sacrificed his former creativity to fame and 
privileges, and that his egotism threatents to destroy both himseli and his relationship with his family and 
friends. Kim Esenin is fascinated by Sasa's emotion and humanity and learns that she is doing research 
on the life and work of a local, unknown poet. He falls passionately in love with Sasa. He observes how 
she is forced to part from her lover, a writer with no chance of getiing published. Having worked as a 
gravedigger, her lover finally gives up and decides to emigrate to lsrael. 

GLEB PANFILOV 

1937'de doOdu. Kimya mühendisliği 
diplaması aldıktan sonra sinemaya ilgisi 
yüzünden Moskova Sinema Okulu'na 
yazıldı ve hem yönetmen, hem de görüntü 
yönetmeni eğitimi gördü Filmlerinin 
çoğunda karısı lnna Curikova'yı başrolde 
oynattı. 

Born 21st May, 1937 in Magnitogorsk In 
1957 graduated from the chemical 
engineering faculty of the Polytechnical 
Institute in Sverdlovsk. Engineer in a 
factory producing medical equipment, then 
he worked in a research institute, in town 
commillee of the Comsornal and at the 
television studio in Sverdlovsk. 1960 64 
correspondence degree course in camera 
operation at the Moscow Film School 
followed by advanced courses in film 
directing in Moscow. Grauated in 1967 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1967 Vogne Brodeu NeUKorku Yol 

Göstermez 
1970 Nacalo 
1975 Prosu Slova/Söz istiyorum 
1979 Tema 
1981 Valentina 
1982 Vassa 



MEPH ISTO 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
M üzikiM u sic 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dürrya Dağıtımı/World Distribution : 

1981/35 mmJRenkli (Color)/160' 

ıstvan Szabo 
ıstvan Szabo, Peter Dobai 
Klaus Mann'ın romanından/based on Klaus Mann's novel 
Lajos Koltai 
Klaus Maria Brandauer, Krystyna Janda, l ldiko Bansagi, Karin Boyd, Rolf 
Hoppe, Christine Harbort, György Cserhalmi, Martin Hellberg 
Mafilm-OBJEKTIV Studio, Budapest 
Manfred Durniok Productions/Hungarofilm 

H amburg'daki Sanat Tiyatrosu Topluluğu'nda oyuncu olan Hendrik Höfgen'in tek bir amacı vardır: 
başarının zirvesine ulaşmak. 1920'1erin karmaşık ortamında hayatını etkileyecek üç kadına rastlar: 
zenci bir dansçı _olan Juliette, babası profesör olan açık görüşlü Barbara ve kendi kişiliğine yakın bir 

oyuncu olan Nicoletta. ünceleri Barbara'n ın dünyasına girerek başarı grafiğini yükselten Höfgen, Nazilerin 
ülkede giderek güç kazanmasıyla bir seçim yapmak zorunda kal ı r. Ya Barbara'n ın ailesiyle Paris'e sürgüne 
gidecektir, ya da Berlin'deki konumunu koruyacaktır. Höfgen kal ı r  ve Nazilerin dünyasında da kendine parlak 
bir yer edinmeyi başarır. Ancak geçmişindeki "kuşkulu" dönemi unutturmak için bazı ödünler vermesi 
gerekecektir. Höfgen'in sığındığı sözcükler ise "Ben sadece bir oyuncuyum. Benden daha ne 
istiyorsunuz?"dur. 

H endrik Höfgen, an actor of the Art Theatre Company of Hamburg realises in all clarity that his 
purpose in life could only be one thing - success. 
In the turbuleni world of he 1920's she meets the three women who will accompany him through 

his story: Juliette, a black dancer; Barbara, Proffesor Bruckner's daughter with an open, receptive mind for 
everything new; and the actress Nicolettta, a person of the same kidney as himself. As a first stepping
stone to success, Höfgen conquests Barbara's affection .. Bul as the Nazis gain power Höfgen finds 
himseli at a crossroad. The alternatives he faces: either he will follow the Bruckner family into exile in 
Paris, or he must accept the status of an actor out of favour  because of his suspicious leftist l inks of 
earlier years. He manages to gain success in this Nazi world alsa, having chosen to stay in the country. 
Bul he has to comprimise Al l  Höfgen can do is to ask in a defensive posture: "What do you people 
want of me? l'm only an actor: ' 

ISTVAN SZABO 

1938 yılında Budapeşte'de doğan Szabo, 
1956 yılında aynı kentteki ünlü Tiyatro ve 
Film Sanatları Akademisine girdi. 
Filmlerinin senaryolarını da kendi yazan 
sanatçı ,  hemen her filmiy_le b i rçok sinema 
şenliğinde ödül kazandı. Odüllerinin 
dünyada en çok yankı uyandıranları 
"Baba" ile kazandığı 1967 Moskova 
Şenliği Büyük Ödülü, "Mephisto"yla aldığı 
1981 Cannes Şenliği E n  Iyi Senaryo 
Odülü, 19Ş2 Yabancı Dilde En Iyi Film 
A�demi Odülü (Oscar), aynı yıl Ingiltere, 
italya, Polanya Film Eleştirmenleri 
Birliklerinden aldığı En Iyi Yabancı Film 
Ödülleri, "Aibay Redr: ile �ldığı 1985 
Cannes Şenliği Jüri üzel Odülü Federal 
Almanya'da Yılın En iyi Film Ödülü, ingil iz 
Film Akademisinin 1986 Yabancı Dilde En 
iyi Film Ödülü ve 1985'te italya'da tüm 
yapıtları için verilen Visconti Ödülüdür. 
Szabo, şu sıralar "Kahin" adlı son fi lmini 
tamam l ıyor. 
ıstvan Szabo was born in 1938 in Budapest. 
Entered the Budapest Academy of Theatre 
:ınd Film Arts in 1956. 
Szabo who alsa writes his own scripts, 
won numerous awards in various fi lm 
testivats with almost all the fi lms he 
directed. His major awards can be listed 
as below: 1967 Moscow Film Festival Big 
Award for "Father", 1981 Cannes Film 
Festival Best Script award, 1982 Academy 
Award for Best Film in Foreign Language, 
and the Best Foreign Film Awards from 
English, Polish, ltalian Film Critics 
Associations for "Mephisto", the Cannes 
Festival Special Jury Award, Best Film of 
the Year in West Germany, 1986 Best Film 
in Foreign Language Award of The British 
Film Academy he acquired with his fi lm 
"Colonel Redi" and alsa the Visconti 
Award he was given in ltaly for all of his 
films. Szabo is recently working on his last 
film "The Prophet". 

FiLMLERi 1 FILMOGRAPHY 
1961 Variaciok Egy Tamara/Bir Tema 

Uzerine Çeşitlerneler 
1977 Budapesti Mesek/Budapeşte 

Hikayeleri 
1979 Bizalam/Güven 
1981 Mephisto 
1984 Redi Esnereb/Aibay Redi 
1963 Sen 
1964 Almadozasak KoralDüş Görme Çağı 
1966 Apa/Baba 
1970 Szerelmes Film/Aşk Filmi 

Tuzolte utca 25/ltfaiyeciler Sokağı 25 
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AMOROSA 

YönetmeniDirector 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Dünya Dağıtım ı/World Distribution • 

1985/35 mm./Renkli (color)/117 '  

• 

Mai Zetteriing 
Mai Zetteriing 
Rune Ericsson 
Stina Ekblad, ınd Josephson, Philip landen Catherine de Seynes, Olof 
Thunberg, Rica Rönnback, Gunnel Broström ,  Laurıtz Faik, Börıe Ah lstedt, 
Mimi Patlak, Peter Schildt 
Sandrew Fi lm-Teater AB 
The Swedish Film Institute 
Sveriges Television/SVT 1 
The Swedish Fi lm lngtitute 
Box 27126 S-10252 Stockholm , Sweden 

1 sveç'in çok ürün veren, çok tartışı lan, beğenilen, eleştirilen ve korkulan bir kad ın yazarın ın ,  Agnes von 
Krusenstjerna'n ın  öyküsü . . .  F i lm, kad ın yazarın sevip evlendıği, üstün bir anlayış gücü, aynı zamanda 
zor ve karmaşık bir kişiliği bulunan, onu çok seven, kad ın  yazarda kimi zaman olumlu, kimi zaman 

olumsuz tepkilere yol açan erkek David Sprengel'i de gün ış ığ ına ç ıkarır. Sprengel, kad ın yazara ortakl ık , 
menajerlik, yay ımcı l ık  ve bakıcı l ık yapar. Film önceleri aristokrat bir ai le çevresine tutsak olan kad ın ın ,  o 
çevrenin baskıcı sevgisinden kurtulmak amacıyla savaşmasını ve sonunda toplumsal düzeyi ve yarat ıc ı l ığ ı  
açısından kendinden düşük, son derece aykırı bir bireyin kollarında özgürlüğü bulmasını anlatıyor. Aynı 
zamanda, yazar ın, çocuk doğurmak yerine başyapıtlar üreten, günden güne deli l iğe dönüşen bu i l işkiden 
kurtulma uğraşını dile getiriyor 

T his is the story of one of Sweeden's most prolific female writers. Agnes von Krusensljerna, who ıs 
alsa the most discussed, the most admired, the most criticised and the most feared of Swedısh 
authors. The film is about the man she loved and finally married, a man of superior intelligence, 

bul with a difficult and contradictory character, David Sprengel, who loved her more than his own lıfe and 
who provoked positıve and at tımes negatıve reactıons in her. He became her collaborator. agent. editar 
and nurse. This film is the synthesis of how a woman trapped withın an aristocratıc famıly, fights ın order 
to free herseli from !heir oppressive love and finds freedam in the arms of a notorıously perverse 
individual who is inferior to her in social class and creatıvıty; and of how she fıghts ın order to free 
hersel i from that increasıng madness that ıs theır relationship, producıng not chı ldren bul masterpıeces 

1 S V E 

MAl ZETTERL ING 

Vasteras'ta ( lsveç) 1925'1e doğdu 
1942 1945 arasında Stockholm'de lıyatro 
öğrenimi yaptı Tıyatro oyuncusu olarak 
ünlendi . Aynı dönemde sınema 
oyunculuğuna başladı ve büyük başarı 
sağladı 1960'dan sonra kameranın 
arkasına geçmeye başladı 1964'te ı l k  
konulu uzun f i lmın ı ,  eş ı  Davıd Hughes ı le 
ortaklaşa gerçekleştırdı 

Maı Zelteriıng was born ın Vasteras, 
Sweden. in 1925. She studıed lhealre ın 
Stockholm from 1942 to 1945 She won 
fame as a stage actress and al the same 
time began work ın fı lms. alsa wılh ver·1 
great success In 1960 she began worf 
as a d i rector. producıng her l ı rs l lealure 
film in 1964. ın collaboratıon wılh her 
husband Davıd Hughes 

ÖNEMLI  FiLMLERi 1 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 

1964 Alskade Par/Aşıklar 
1966 Nalllek/Gece Oyunları 
1968 Firekorna/Kızlar 
1969 Doclor Glas 
1977 Manen ar grön üst/Ay Yeşıl Bır 

Peynırd ı r  (çocuk l ı lmı )  
1982 Love/Aşk (Nancy Dowd. Annelle 

Cohen ve Lıv Ullman ı le b ı r l ıkte 
yapı lmış lı lmın bır bolumıl) 

1985 Amorosa 





S I N E M A  S i N E M A Y A  B A K l Y O R  T U N U S - F R A N S A - I N G I L T E R E  

GENÇ ARAP S iNEMASI 
CAMERA ARABE 
THE YOUNG ARAB CINEMA 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script · 

Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (color)/60' 

Ferid Boughedir 
Ferid Boughedir 
Ahmed Zaaf 
Moufida Tlatlı 
U l  Ysson 
Ben Mahmoud, Aletel Tayeb, Voussel Chahine, Mohammed Malass 
SATPEC (Tunis) 
CHANNEL 4 TV (London) 
FR3 Nord-Pasdc Calais 
Ferid Boughedir 
7, rue Kemal Atatürk 
1001 Tunis 

A rap Sineması 'nın merkezi uzun yıl lar Mısır olmuştu. Başka ülkelerin de bağımsızlıklarına 
kavuşmasıyla 1 967'de gerek estetik anlayışı, gerekse işlediği temalar açısından yenilikler taşıyan 
"Genç Arap Sineması" kavramı ortaya ç ıkt ı .  Boughedir, Arap Sinemalar ı 'n ın 20 yı l l ık geçmişinden 

yola ç ıkarak bu sinemaların en önemli yönetmenlerini sunuyor; onların belli başlı filmlerinin en etkileyici 
bölümlerinden alıntı lar yapıyor ve bu yapıttarla bölgeyi sarsan olaylar arasında varolan gizli bağları ortaya 
koyuyor. "Altı Gün Savaşı", Başkan Sedat' ın  ısrail ' i ziyareti, Lübnan savaşı gibi, geçmişte edini len kanıları 
sarsan ve sinemacıları yeni sorulara sürükleyen olaylar. . .  Günümüzde Arap olmak nedir? Araplar bugün 
sinemayla neleri anlatabilirler? Boughedir, bu soruların yanıtlarını arıyor. 

F or many years the Arab cinema was centred in Egypt, but in 1 967, by which time other Arab 
countries had achieved !heir independence, a "Young Arab Cinema" appeared with a new aesthetic 
outlook and new themes. Boughedir traces the history of the Arab cinemas throughout the lasl 

twenty years introducing the most important film directors together with the most outstanding sequences 
from their most important films, at the same time revealing the hidden links between these works and 
various world-shaking events such as the "Six Days War", President Sadat's visit to lsrael and the war in 
Lebanon. which revolutionized traditional attitudes and led fi lmmakers to new themes. Boughedir 
attempts to find an answer to questions such as "What does it mean to be an Arab in the modern 
world? What can Arabs express in films at the present day?" 
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FERID BOUGHEDIR 

"Afrika ve Arap Sineması" üstüne 
Fransa'da doktora yaptı. Halen Tunus'ta 
gazeteci , yönetmen ve üniversitede 
öğrenim üyesi olarak çalışıyor. 1971'den 
sonra "Jeune Afrique" dergisinin li lm 
eleştirmenliğini üstlendi. Alain Robbe Gril let 
ve Arrabal ile yönetmen yardımcısı olarak 
çalıştı. Bır çok kısa lilm çekti. Bunların 
içinde "Nozha Raiga/Kırda Bir Yemek", 
Dinard (Fransa) Film Festivali'nde Büyük 
Odül aldı. 1983'de gerçekleştirdıği i lk 
belgesel uzun yapıtı olan "Airıka 
Sineması/Kara Alrıka Sinemasının 20 Yı l ı "  
b i r  çok uluslararası testıvalde gösterıldı ve 
ödüllendirildi. 

Ferid Boughedir wrote a doctorate thesis 
in France on "Africa and the Arab 
Cinema" He is at preseni workıng in Tunis 
as a journal i st, a film director and a 
university lecturer. Since 1971, he has 
been contributing film reviews to the 
periodical "Jeune Alrıque" He worked as 
assistant to Alain Robbe-Grillet and 
Arrabal, and made a number of short 
films, including "Nozha Raıga", which won 
first prize in the Dinard Film FestivaL "The 
African Cınema 20 years of Black African 
Cınema", his first long documentary, 
produced in 1983, has been shown at 
several f i lm testıvats and been awarded a 
number of prizes 



S i N E M A  S i N E M A Y A  B A K l Y O R  F R A N C E  

ELiA KAZAN ,  B i R YABANC I  
EL lA KAZAN ,  AN OUTS IDER  

Yönetmen/Director 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Yap ım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1982/35 mm./Renkli (color)/56' 

Annie Tresgot, Michel Ciment 
Michel Brault 
François Ceppi 
Argos Films 
Argos Films 
4, rue Edouard Nortier 
92200 Neuilly 

E nerıi ve canl ı l ıkla kaynayan, gizemli ve otantik, cömert ve veriml i ,  sakin ve patlamaya hazır. Elia 
Kazan, Bir Yabancı'da böyle görünüyor. Kazan ,  Annie Tresgot ve Michel Ciment'ın filminde mizah 
dolu, farklı ve içten bir "konu", Kanadalı Michel Brault'nun kamerasında ise kendi deyimiyle "iki 

dünya arasında kalmış" bir kişilik. 

B u bl ing with energy and vital ity, mysterious and authentic, generous and versali le , genlle and 
explosive this is the way Elia Kazan appears in Outsider. Directed by Annie Tresgot and animated by 
Michel Ciment, Kazan is a magnificient "subject" He has humor, an obvıous sıncerıty and 

an exceptional presence With the Canadian Michel Brault as director of photography, Kazan is a 
character who has always claimed to be between two worlds. 

MICHEL C IMENT 

1938'de Paris'te doğdu Çeşitli dergilerde 
sinema yazıları yazdı 1966'dan bu yana 
" Positif" dergisinin yayın kurulunda görev 
yapan Ciment bazı belgesel filmler 
çevirmiş ve uluslararası yarışmalarda 
seçici kurul üyeliklerinde bulunmuştur. 
Aynı zamanda sinema tarihçisi ve 
eleştirmendir. Kimi yönetmenler üzerinde 
kitapları da çok önemlidir. (Kazan,  Rosi, 
Losey, Boorman vs.) 
Michel Ciment was born in 1938 in Paris. 
He has written for several cinema 
magazines Since 1966 he is member of 
the editorial board of the periodical 
" Positif". He has directed several 
documentaries. At the same time he is a 

'cinema histarian and ciritic. He has acted 
as member for festival jur ies. Alsa, his 
books on certain directors are of 
importance (Kazan, Rosi, Losey, Boorman 
ete.) 

ANN1E TRESGOT 

IDHEC 'te okuduktan sonra Alain Resnais ve 
Bil ly Wilder'in asistanl ığını yaptı Jean 
Rouch, Claude Jutra ve Raoul Sangla'n ı n  
fi lmlerinde çalıştı 1965'te kısa filmler 
çekmeye başladı 

Annie Tresgot studied ad ID HEC 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 Enfants du 
Neant (1967 co.dir with Michel Brault), Les 
Passagers (1971) 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1967 Les Enfants de Neant/Boşluğun 

Çocukları 
1968·71 Les Passagers/Yolcular 
1979 Portrait d 'un homme a 60 % partaıt 

Billy Wilder % 60 Mükemmel Bir 
Adamın Portresi: Bil ly Wilder 

1980 Adieu Preness /Elveda Pıreneler 
1981 L:Ange de l'abime/Uçurumun Meleği 
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S i N E M A  S i N E M A Y A  B A K l Y O R  i S V i Ç R E  

. .. 

FETIŞ VE DUŞLER 
FET ISH AND DREAMS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 
Yap ım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1985/35 mm./Renkli (color)/900' 

• 

Steff Gruber 
Steff Gruber 
Rainer Klausmann 
Beni Muel ler 
Wil l iam Steffen 
Michele Rusconi, Steff Gruber, Lea Lerman, Marcy Boucher 
Alive Films Ltd , Zürich 
Alive Films, Witikonerstr. 40, 8032 Zürich 

1 sviçre'li film yapımcısı S ,  "Singles/Yalnızlar" üstüne bır f i lm yapmak amacıyla New York'a gıder Bu 
arada, insanların yalnızl ıklarını sömüren bir ış dal ıy la tan ış ı r. Araştırmaları sırasında S'nin yaşad ıklar ı ,  
f i lminin temasıyla çakışır. Uzun aramalar sonucunda bulduğu kad ınla buluşmak için Boston'a gıder. Ona 

tutulur; ama düşleri çok çabuk parçalanacaktır. 

5 2  

T he Swiss film director S. goes t o  New York to make a fı lm on "Singles". Here, he d ıscovers an 
organization that makes mo ney by exploiting people's lonel iness. While carrying out h ıs research ,  his 
own life·slory becomes involved with the theme of the film he is actually making. He leaves for 

Bostan to meet a woman, whom he finds only alter a long search. He falls in love with her, bul hıs 
illusions are soon shattered. Back in Switzerland, he sits down at the video·monitor and realızes that all 
he has brought back is a series of manipulatable sequences 

STEFF GRUBER 

1953'de Zürıh'te doğdu ' 70 l ı  yı l ların 
başlarında Solothurn'da kısa filmler 
gösteriyordu Sekiz yıl sonra 1980'de. kız 
arkadaşıyla kendısınin arasında geçen 
dıyaloglardan oluşan ve çok kışısel bır 
çalışma olan "Maan in Taurus" adlı ı lk 
uzun f i lmini gerçekleştırdı 

Steff Gruber was born ın Zürich in 1953 
At the begınning of the lO's. he presented 
a number of short fi lms at Soleure, bul it 
was only eıght years later, ın 1980, that he 
made hıs fırst feature fılm "Maan ın 
Taurus". a very personal f i lm treating the 
relatıonshıp between hımself and hıs gir! 
frıend. I n  "Fetish and Dreams" he 
contınues along the same path. bul at the 
same tıme combınıng his own quest wılh 
that of the "sıngles" in New York. 

FILMLERi 1 FILMOGRAPHY 

1980 Maan ın Taurus/Taurus'la Ay 
1985 Fetısh and Dreams/Fetış ve Duşler 
1987 Locatıon Afrıca/Yer Mrıca 



S I N E M A  S I N E M A Y A  B A K l Y O R  F E D E R A L  A L M A N Y A 

F l l M S  O N · · F I L M'I N G  � . . . ,  · ' F R G  k V 

KLIMOV 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Ses/Sound 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution · 

1987/16 mm./Renkli (color)/50' 

Ronald Holloway 
Ronald Holloway 
Jim Phelan,Frank Schlegel 
Frank Schlegel 
Bob Abbot, Heinz Busert 
KINO Production·Channel Four Television 
Jane Baltour Films Ltd. 
110 Gloucester Avenue, London 
NW 18JA 
01· 5863443/01 · 5868762/3 

1 986'n ın  Mayıs ayında Sovyet Yönetmenler Sendikası 'n ın Genel Sekreterliği 'ne seçilen Elem Klimov 
üstüne bir belgeseL Ekim 1986'da yapı lan Uluslararası Denver Film Festivali ve Mart 1987'de Berlin 
Güzel Sanatlar Akademisi ' nde onuruna düzenlenen toplu gösteri sırasında gerçekleştirilen filmde ünlü 

konuklar var Denver Valisi Richard Lamm, Festival yöneticileri Ran Henderson ve Forrest Ciesol; Berlin'de 
ise halk ozanı Bulat Okucava, yazar Ales Adamovich ve yazar Valentin Rasputin. Klimov'un ve eşi Larissa 
Shepitko'nun "Ağ ıt" (1975). "Yükseliş" (1976), "Larissa" (1980), "Elveda" (1981) ve "Gel ve Gör"(1985) gibi 
önemli filmlerinden bölümler de yer alıyor Klimov, Sovyet Yönetmenler Sendikası 'n ın ,  çağdaş Sovyet 
sinemasında önemli reformlar yapma tasar ı lar ın ı  vurguluyor. 

K limov is a documentary portrait of Elem Klimov, who was elected First Secretary of the Union of 
Soviet Filmrr:dkers in May 1986. lt was shot during the Denver International Film Festival (October 
1986) and at a retrospective tribute in his honor at the Berlin Academy of Fine Arts (March 1987). 

The documentary features personalilies preseni on these occasions , Governo rR ichard Lamm and festival 
directors Ran Henderson and Forrest Ciesol in Denver; poet·ballader Bulat Okudzhava and writers Ales 
Adamovich and Valentin Rasputin in Berl in. lt alsa includes excerpts from key films directed by Klimov and 
his Iate wife Larissa Shepitko "Agonia"(1975), "The Ascent"(1976), "Larissa"(1980), "Farewell'(1981) and 
"Come and See"(1985) Klimov underscores during the interview the Union's plans for a fundamental 
reform of contemporary Soviet cinema. 

RONALD HOLLOWAY 

"Kiimov"un yönetmeni Ronald Holloway, 
halkla ilişkiler uzmanı ve sinema tarihçisi. 
Hollywood Reporter'ın Berlin muhabiri . Eşi 
Dorothea ile birlikte KINO dergisini 
çıkarıyor. Yine onunla Alman televizyon 
belgeselleri konusunda "Film·Made in 
Germany" ve "Sundance" adlı yapımiarı 
gerçekleştirdi. 

Ronald Holloway, director of "Kiimov", 
Ph.D , publicist and film historian. He is 
the Berlin correspondent for the 
Hollywood Reporter Together with his wife 
Dorothea he edits the quarterly "KINO 
German Film", and collaborated with her 
on the German Wdocumentaries. "Film· 
Made in Germany" and "Sundance". 
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S i N E M A  S i N E M A Y A  B A K l Y O R  T Ü R K i Y E  

F I L M S O N  F I L M I N G T U R K E Y  

GECE YOLCULUGU 

NIGHT JOURNEY 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987/35 mm./Renkli (Color)/107' 

• 

Ömer Kavur 
Ömer Kavur 
Salih pikişçi 
Atilla Ozdemiroğlu 
Aytaç Arman, Macit Koper, Zuhal Olcay, Şahika Tekand, Arslan Kaçar, 
Orhan Çağman, Osman Alyanak, Nurseli Çamlıbel 
Alfa Film 
Alfa Film 
Ahududu Cad. 21/3 
Beyoğlu 

1 ki eski arkadaş, yönetmen Ali ve senaryo yazarı Yavuz, yeni bir tilmin çekimi için yer aramak amacıyla 
yola çıkarlar. Ali 'nin toplumla ve kendisiyle iletişim sorunları vardı r  ve kendini bir yabancı gibi hisseder. 
Buna karşın, Yavuz daha gerçekçi ve uyumludur Yolculuklarının son durağı olan yıkıntı halindeki tarihi 

köyden, Ali çok etkilenir. Bu etkilenme sonucunda çok daha değişik bir yolculuğa ç ı kacaktı r. 

T wo old friends, the film director Ali and the script writer Yavuz make a journey to find locations for 
a new film. Al i  has communication problems, he feels himseli a stranger to people and himself, 
however Yavuz is more realistic and is able to adapt himseli to his milieu. Ali is very impressed by 

an abandonned histarical viiiage which canstilules the fina! localion of !heir trip This sentimeni wil l lead 
him to the start point of an enlirely d ifferent journey. 

ÖMER KAVUR 

Ömer Kavur 1944'te Ankara'da doğdu 
1965 yıl ında, orta öğrenimini bitirdikten 
sonra Fransa'ya gitti ve sosyoloji, 
gazetecil ik ve sinema öğrenimi gördü. 
1971 yı l ı nda Türkiye'ye dönen Kavur, 
belgesel fi lmler ve reklam filmleri yaptı. 
Antalya Film Şenliği'nde ve Sinema 
Yazarları yıllık değerlendirmelerinde çeşitli 
f i lmleri ödüllendirdi. "Körebe", "Amansız 
Yol"  ve "Gece Yolculuğu" filmleriyle Kültür 
Bakanl ığı Sinema Ödülleri kazandı .  iki kez 
Eczacıbaşı Vakfı "Yı l ı n  En iyi Türk Filmi" 
ödülü'nü kazand ı .  (1986'da "Amansız Yol", 
1987'de "Anayurt Oteli" ile) · 

Ömer Kavur was born in Ankara in 1944. 
After finishing his secondary education in 
1965, he went to France, where he 
studied sociology, journalism and cinema. 
On his return to Turkey ın 1971, he began 
making documentary and advertising films 
A number of his films were awarded 
prizes in the Antalya Film Festival and 
were highly recommended in the Film 
Critics Annual section. "Körebe", 
"Amansız Yol"  and "Gece Yolculuğu" won 
prizes awarded by the Ministry of Culture . 
Received the Eczacıbaşı Foundation Award 
for the "Best Turkish Film of the year" 
twice (1986: Amansız Yol ,  1987: Anayurt 
Oteli) 

FiLMLERi/FI LMOGRAPHY: 

1974 Yatık Emine 
1979 Yusuf ile Kenan 
1981 Ah Güzel istanbul 
1981 Kırık Bir Aşk Hikayesi 
1982 Göl 
1984 Körebe 
1985 Amansız Yol 
1987 Anayurt Oteli 
1987 Gece Yolculuğu 



S i N E M A  S i N E M A Y A  B A K l Y O R  F R A N S A  

F l L M S  O N  F I L M I N G  F R A N C E  
1 • • • 

Ll LIAN G ISH ,  B IR  PORTRE 
L l L IAN G ISH , A PORTRAIT 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution • 

1983116 mm/Renkli (Go lor)/58 ' 

Jeanne Moreau 
Jeanne Moreau 
Thomas Hurwitz, Perre Gautard 
Noel Beisson 
Gapella Films 
Klaus Hal lwıg , 
Gapella Films, 16118 
rue Vulpian, 75013 Paris 

L ilian Gish 88 yı l l ık bir sanat yaşamı .  Amerikan sessiz sinemasının son büyük oyuncusu. 1913'1erin 
Griflith ve Vidor imzası taşıyan başyapıtlarının, "Bir Mi l letin Doğuşu" ve "Bohem"in dokunaklı y ı ld ız ı .  
Broadway' in tarihini yaşamış, Amerikan Tiyatrosundan, Angio-Sakson tiyatrosuna, Shakespeare'den 

Tennese Williams'a, O'Neil 'den müzikal komedilere en iyi yorumculardan biri. Tiyatroya dört yaşında New 
York'ta başlad ı .  Sarışın, mavi gözlü, masum bakışlı , narin yapı l ı ,  zarif bir oyuncu. Hiç bir zaman 
evlenmedi, çocuk sahibi olmadı .  Onun çocuğu sinemaydı. 
102 film, 50 piyes, aralıksız 83 yı l l ık sanat yaşamı .  Kim mesleğinde ondan iyiyim diyebilir? 

L i lian Gish a career of 88 years in the field of acting. The last major star of the American sileni 
movies. The touching star of "The Birth of a Nation" and "The Bohemian" directed by Griflith and 
Vidor respectively. G ish  having lived through the history of Broadway, is one of the best interpreters 

of American. Anglo Sacson theatres, Shakespeare, Tennesse Williams, O'Neil l among others and musical 
comedies. 
She was born in New York. Blond, blue eyes, naive, elegant She never married or  had any children. Her 
child was cinema. 
102 films, 50 plays and a career of uninterrupted 88 years Who can claim to be beller than her? 

JEANNE MOREAU 

1928'de Paris'te doğdu Tiyatroya Comedie 
Française'de başladı. i lk rollerini 1950'1erde 
Fernandel ve Jean Gabin gibi dönemin 
ünlü oyuncularıyla oynadı . Louis Malle, 
François Trouffaut, Antonioni, Kazan, 
Vadim, Orson Welles, Mazursky, Techine 
ve Fassbinder gibi yönetmenlerle çalıştı. 
Moreau ayrıca 1976'da "Lumiere" ve 
1980'de "L:Adolescente" adlı iki fi lm 
çevirmiştir. 

Born in 1928 in  Paris. Started to work for 
the first time in Comedie Française. In her 
first films she acted with the outstanding 
stars of the period, Fernandel and Jean 
Gabin. She worked with Louis Malle, 
François Trouflaut, Antonioni, Kazan, 
Vadim , Orson Welles, Mazursky, Techine 
and Fassbinder. She alsa directed two 
fi lms, apart from "Lilian Gish"• " Lumiere" 
in 1976 and "L:Adolescente" in 1980. 
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S i N E M A  S i N E M A Y A  B A K l Y O R  M A C A R i S T A N  

F I L M S O N  F I L M I N G  H U N G A R Y  

DOGUM GÜNÜN KUTLU OLSUN MAR i LYN ! 
BOLDOG SZULETESNAPOT, MAR ILYN ! 
HAPPY BIRTHDAY MARILYN ! 

Yönetmen/Director Rezsö Szöreny 
Senaryo/Script Rezsö Szöreny, Miklos Vamos 
Görüntü Yönetmeni/Photography : Ta mas And or 

Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution : 

1980/35 mm./Renkli (color)83 dk. 

Zdenko Tamassy 
Cecilia Esztergalyos, Laszlo Vajda, Lajos Balazsovits, Andras Balint, 
Peter Balazs 
Malilm -OBJEKTIV Studio, Budapest 
Hungarofilm, Budapesl, VBalhori utca 10. 

M .Sz. kırk yaşlarında yerel bir aktristtir. Son fi lminin gösteriminden sonra çok kaygıtanır ve rahatsız 
olur. Bütün dünyaya, böyle savunmasız bir insan gıbi sergilendiğ i için çok aşağılanmış sayar 
Kendisini deneme çekimine çağıran telgraf eline geçtiğinde, gerçek bir t i lmin hazır l ıklar ın ın yapı ldığı 

inancıyla, yaşamı hakkında konuşmak, hatta bazı bölümlerde yaşam ın ı  canlandırmak istemişti. 
Şarkı söyleyip dans etmesinin, rol yapmasın ın ancak Marilyn Monroe'yu taklit etmekle gerçekleşebi idiğini 
sezmişti. iyi bir oyuncu değildi. Üç koca tarafından terk edilmişti . Çok içki içiyordu. Çocuğu elinden 
al ınmıştı. Tümüyle başarısız bir insandı. Ama pişman olduğu çok pişman olduğu, tek bir şey vard ı :  Son 
filmi .  Bu fi lm onun çok özel ve kişisel üzüntüsünü elinden almıştı .  Başarısızl ığının üzüntüsünü ondan 
çalmıştı . Geriye avunacağı tek bir şey kalıyordu .  Marilyn'i taklit etmesi, tek hoşnut olduğu şeydi .  Hatta, 
Marilyn'in cennetten aşağıya bakıp onu gördüğüne ve kendisini taklit etmesine sevindiğine inanıyordu. 
Onun ,  tek bir şey için bile olsa gülümsemesini sağlıyordu bu . . .  

M .Sz. is a forty-year o ld  provincial actress. She is extremely irritable alter the showing of  a film she 
has just made. She feels that she has been humil iated by being portrayed to the world as an 
utterly defenceless person She was very happy when she gol the telegram asking her in for a 

trial shooting. Thinking that it was all just a preparation for a real picture she was will ing to talk about 
her life, and even acı out scenes from it 
She had found that the only way she could dance or sing, or even act, was to imitaıe Marilyn Monroe. 
She was no good as an actress. She has been turned out by three husbands. She drinks too much. Her 
chi ld has been taken away from her She has been a complete failure. Bul there's only one lhing she 
regrets and regrets very much. This film has taken away her own, very special sorrow lt has robbed her 
of her failure. Yet there's one thing lhat remains. She l ikes lhe way she imitates Marilyn She is sure thal 
Marilyn is looking down at her from heaven ,  and Marilyn likes the way she imitates her so much it makes 
her smile. Smile once. 

REZSÖ SZÖRENY 

1941'de Budapeşte'de doğdu Olgunluk 
sınavlarını verdikten sonra, iki dönem 
edebiyat okudu. Daha sonra sinemacılığa 
yönelmek üzere öğrenimine ara verdi. 
Televizyon da ilk önce iç dekaratör . sonraları 
ise yard ımcı yönetmen olarak çalıştı. 
1965'te Sahne ve Sinema Sanatıarı 
Akademisi'ne girdi ve 1969'da bitirdi 
lkı yıl Newsreel Stüdyosu'nda çalıştı . 
Ardından Karoly Makk'ın "Catsplay"inde 
yardımcı yönetmenlık yaptı .  

Reszö Szöreny was born i n  1941 i n  
Budapest Alter matrıculation he read 
literature through two terms. then decided 
to work himseli into films and suspended 
his university studies. He started to work 
in the television, first as an interior 
decorator and the n as an assistant In 1965 
he enrolled at the Academy of Theatre 
and Film Art and graduated in 1969. For 
two years he worked ın the Newsreel 
Studio, then he became the f i rst assistant 
of Karoly Makk's "Catsplay" 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1974 ldegen areok/Yabancı Yüzler 
1976 Tükörkepek/Yansımalar 
1978 Buekıtiyi Yıllar ı 
1980 Boldog Születesnapot, Marilynıt 

Doğum Günün Kutlu Olsun Marılynı 
1982 Talpra, GyözölfGüçlü Ol Victorı 



S i N E M A S i N E M A Y A  B A K l Y O R  F R A N S A  
F 1 L M S O N F 1 L M 1 N G , · F R A N. C E . ., 

NE GÜZEL MERD iVENLER iN  VAR 
T' AS DES BEAUX ESCALI ERS, TU SA IS 
YOU HAVE BEAUTIFUL STAIRS, YOU KNOW 

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

Dünya Dağıtımı/World Dıstribution -

Agnes Varda 
Agnes Varda 
Patrick Blossier 
Marie-Jo Audiard 
Michel Legrand 
lsabella Adjani 
Miroirs 
6, rue Lincoln 
75008 Paris 
Cine-Tamaris 
86, rue Daguerre 
14 Paris 

A gnes Varda, bu kısa fi lminin başlığıyla, Mareel Carne'nin "Sisler Rıhtım ı"  fi lminin unutulmaz çifti 
Michele Morgan ve Jean Gabin'in sisler arasında söyledikleri ünlü 'Tas de beaux yeux, tu sais/Ne 
Güzel Gözlerin Var" şarkısından esinleniyor. 50. yı ldönümünü kutlayan Fransız Sinemateki 'ne bu 

yapıila seslenen Varda, filmi Sinematek'e bir kutlama armağanı olarak sunuyor. 
Agnes Varda, "50 yaşın ı dolduran Fransız Sinemateki'ne insan 150 saniyede nasıl saygı sunuşunda 
bulunabilir? Ancak, Sinema Müzesi'ne ç ıkan ve nice ünlü merdivenli sahne içeren başyapıtın gösterildiği 
karanl ık salona inen 50 kadar merdivenin fi lmıni çekerek değil mil" diyor. 

T he title of Agnes Varda's short fi lm is inspired by the famous song 'Tas de beaux yeux, tu sais," 
sung by Jean Gabin to Michele Morgan in Mareel Carne's f i lm, "Ouai des Brumes" The film is a 
hamage to the French Cinematheque on its fiftieth ann iversary 

"How can one pay hamage to the French C inematheque on its fiftieth anniversary", wrıtes Agnes Varda, 
"in a f i lm that lasts only 150 seconds? Bul isn't it by fı lming the 50 steps that lead up to the Cinema 
Museum and down to the dark hall where so many masterpieces have been shown with scenes famous 
for their steps?" 

AGNES VARDA 

1928'de Yunanlı bir baba ve Fransız bir 
ananın çocuğu olarak Belçika'da doğdu 
1951'de Jean Vilar yönetimindeki Theatre 
National Populaire'in fotoğrafçıl ığını 
yapmaya başladı. Almanya, Portekiz. Çin, 
Küba üstüne dergilere röportajlar yazdı .  
l i k  filmini Yeni Dalga patlamasından dört 
yıl önce, bir sinema öğrenimi ve deneyimi 
olmaksızın gerçekleştirdi. 1985'te "Sans 
Toit ni Loi" adlı yapıtıyla Venedik Film 
Festivali Altın Aslan ödülünü kazandı. 

Agnes Varda was born in Belgium in 
1928, the daughter of a Greek father and 
a French mother. In 1951 she worked as 
photographer in the Theatre National 
Populaire under Jean Vilar. Her 
photographs became well known, and she 
received commisssions from various 
journals for articles on Germany, Portugal ,  
China and Cuba. 
With her first film she plunged into the 
world of film wıthout any proper cinematic 
training or experience. That was just tour 
years belare the appearance of -the New 
Wave. 
Her fi lm "Sans Toit ni Loi" won the 
Golden Lion at the Venice Film FestivaL 

ÖNEMLi FiLMLERi SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1954 La Pointe Courte/ Kısa Burun 
1961 Cleo de 5 a 7 1 5 i le 7 arası Cleo 
1965 Le Bonheur/Mutluluk 
1968 Black Panthers /Kara Panterler 
1976 Daguerreotyypes 
1980 Mur Murs/Duvarlar 
1985 Sans Toit ni Loi/Yersiz Yurtsuz 
1986 T'as des Beaux Escaliers. Tu Sais/ 

Ne Güzel Merdivenlerın Var 
1987 Jane B.par Agnes V/Agnes V'nın 

gözüyle Jane tl 
1987 Kung Fu Master/Kung Fu Ustası 
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U Y A R L A M A L A R  F R A N S A - M I S I R  
A O A P T A T I O N S  F R A N C E - E G Y P T 

ALTI NC I  GUN 

�; SI���!;ME JOUR V 

Yönetmen/D irector 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Dünya Dağıtım ı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (color)/105' 

Youssef Chahine 
Youssef Chahine (Andree Chedid'in romanından) 
Mohsen Nasr 
Omar Khairat 
Dalida, Mohsen Mohieddine; Chewikar, Hamdy Ahmed, Salah Saadani, 
Mohamed Mounir 
Misr International Films (Cairo), Lyric International, Minesiere de la 
Culture (Paris) 
Films du Scorpion 
51 bis, av. Sainte Foy 
92200 Neuilly 

M ıs ı r ' ı  1947'de bir kolera salg ın ı  kırıp geçirirken, 40 yaşlarında bir çamaşırcı olan Sıdıka, felçli 
kocası ve torunuyla bir apartmanın badrum kat ında yaşamaktadır. Kad ın ,  duygusal dünyasında 
boşluğu, melodramatik tipler üstüne kurulu fantazilerle doldurmaktad ı r. Sinemayı sever ve en çok 

beğendiği oyuncu olan Ziynet'in çamaşır lar ın ı  y ıkar Bir akşam büyük oğlu eve Okka'yı getirir. 24 yaşında, 
eski bir maymun aynatıcıs ı olan Okka, S ıd ıka'n ın  suskun maskesinin ardındaki cinsellikten derhal etkilenir. 
Sıdıka'nın tarunu kaleraya yakalanır. Sıd ıka, sağl ık denetiminden kurtulmak için ,  Nil 'de küçük bır kayıkla, 
hasta çocuk ve kand ırdığı Okka i le birl ikte karantina bölgesinden kaçmayı başarı r. Sıd ıka'nın sakladığı 
çocuğun sırrını anlayan Okka, altıncı gün şafak vakti küçük Hasan' ın  direğin tepesine çıkmasına yardımcı 
olur. Olümünden önce deniz i görür, çocuk . . .  S ıd ıka Kah i re' ye ger i dönmeyi seçer; Okka ise yolu 
sürdürecektir. 1 n 1947 a cholera epidemic is raging in Egypt Saddika, a washerwoman of forty, lives in a basement 

with her paralysed husband and her grandson. She relieves the monotony of her emotional life with 
fantasies based on metodramatic types. She loves the cinema, and washes the efathes of her favourite 

actress, Zeinat One evening her grandson brings Okka to dinner. Okka is a young ırainer of monkeys, 
who quickly discovers the woman who exists behind Saddika, placid outward appearance Saddika's 
grandson talls i l i  with cholera and Saddika afraid of being denounced to the health authorities. persuades 
Okka to help her escape from quarantine with the sick chi ld by supplying her with a smail boat. Okka, 
who has accompanied Saddika, finally discovers the sic k chil d and, on the morning of the sıxth day, he 
carries the chi ld, who now lies between life and death, to the top of the ması. The child looks at the sea 
and dies. Saddika prefers to return to Cairo. Okka continues on his way 

YOUSSEF CHAH INE 

1926'da Lübnan'lı b i r  baba ile Mısır ' l ı  bir 
annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Katal ik bir ortamda büyüdü Victoria 
Koleji'nden sonra eğitimini papazların 
yanında sürdürdü. Daha sonraları, iki yı l l ık 
sinema eğitimi ıçin Los Angeles 
yakınlarında Pasadena'ya gitti 
1948'de Mısır'a geri döndü. 1950'de i lk 
uzun fi lmini yaptı: "Papa Amın" 1986'da 
gerçekleştirilen "Le Sixieme Jour"a dek 
26 uzun film çektı 

Youssef Chahine was born ın 1926, son of 
a Lebanese father and an Egyptıan mather 
ano grew up in a Catholic environment. 
Having graduated from Victorıa College, 
he spent a year at the Universıty of 
Alexandria and then spent a further two 
years studying cinema in Pasadena near 
Los Angeles. He returned to Egypt in 
1948 and in 1950 he made hıs first 
feature film "Papa Amin" He has made a 
total of twenty six feature films, the latest 
being" The Sixth Day" (1986) 

FiLMLERi!FILMOGRAPHY 
1950 Papa Amin 
1951 Le Fils du Nil/Ni l ' in Oğlu 
1952 Le Grand Bouffon/Büyük Soyları 

La Dame du Traın/Trendeki Bayan 
1953 Femmes sans Hommes/Erkeksiz 

Kadınlar 
1954 Ciel d'Enfer/Cehennem Gökyüzü 

Le Dernon du Desert/Çöl Şeytanı 
1956 Les Eaux Naires/Kara Sular 

J'ai Ouitte ton Amaur/Aşkım Sensın 
1958 Gare Centrale/Merkez Garı 

Djamila L'Aigerienne/Cezayir' l i Cemıle 
1959 A to i po ur Touıours /Her Zaman Sen ın 
1960 Entre !es Maıns/EIIerinde 

L:Appel des Amants/Aşıkların Çağrı ş ı 
1961 Un Homme dans ma Vie/ 

Yaşamımdaki Adam 
1963 Selahaddin 
1965 Le Vendeur de Bagues/Yüzük Salıcısı 
1967 Sables d'Or/Aitın Kum 
1968 70 Les Gens et le Nil/insanlar ve Ni l 
1968 La Terre/Toprak 
1970 Le Choıx/Seçim 
1972 Le Moineau/Serçe 
1974 L'Aube d' un Jour nouveau/Yenı Bir 

Günün Şafağı 
1976 Le Retour de l 'enfant prodıgue/ 

Harıka Çocuğun Dönüşü 
1978 Alexandrıa pourquoı?/Niçin 

lskenderıye? 
1982 La Memoıre/Bellek 
1985 Adıeu Banaparte/Elveda Banapart 
1986 Le Sixıeme Jour/Aitıncı Gün 



U Y A R L A M A L A R  M A C A R i S T A N  
. . 

_ A O A P T A T I O N S  � . H U N G A R Y  

AG IT 
REQU IEM 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 
Yap ım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution . 

1981/35 mm./Renkli (Color)/97' 

Zoltan Fabri 
Zoltan Fabri 
György l l les 
György Vukan 
Edi! Frajt, Lajos Balazsovits, Laszlo Galffi, György Kalman 
Malilm-DlALOG Studio, Budapest 
Hungarofi lm, Budapest 
V, Bathory utca 10 

1 952 yazında bir gece Bayan Netti Agoston, ertesi gün kocasıyla yı l l ık izinlerine ç ıkmak amacıyla 
bavullarını hazırlamışt ır. Kocası eve dönmemiştir daha ... Kapı çalar. Gelen , Agoston'u görmek isteyen 
yirmili yaşlarda bir gençtir. Netti onu içeri al ır, yemek verir. Genç adamı izler. Gencin davranışları, 

mimikleri çok tan ıd ıktır. l ik kocası Isıvan Hannover'i çağrıştırır tümü de . . .  
Genç adam, Gyula Pelle, hapisten yeni ç ıkm ıştır. Hapishanede Hannaver' le uzun y ı llar aynı hücreyi 
paylaşmış ve çok iyi dost olmuşlardır. Hannaver ona 1949'da tutuklanışına kadar Netti ile birl ikte 
geçirdikleri sevgi ve olaylarla dolu 15 y ı l ı  anlatmıştır. Gyula, Netti'ye, ıstvan'ın anlattıklar ın ı ,  hapisteki 
yaşamını ve ölümünü aktarır_ 
Hannaver'in isteği üstüne Netti ortak dostları olan Agostan'la evlenmiştir. 
Gyula ' da N etti'ye işlediği suçun öyküsünü anlatır• çevre baskısının yarattığı çekingenlikler ve kompleksler 
sonucu karıştığı bir tecavüz olayı nedeniyle cezaland ır ı lmıştır. 
Netti, tıpkı Hannover'e yaptığı gibi, genç adamı da , onunla yatarak cinsel çekingenliğinden kurtarır. 
Anılarının etkisiyle kocasından ayrılarak rahat yuvasını  b ırakacak ve yeni bir yaşama atılacaktır artık . . .  

A n evening in the summer o f  1952. Mrs. Netti Agoston has done he r  packing• next morning she 
and her husband are going to leave for !heir annual holiday. Her husband hasn't come home yel. 
There is a ring at the door. lt's a twentyish young man who wants to see Agoston .  She let's him 

in and allers him same food. She watches him, and finds his gestures, the way he moves, are only too 
familiar to her they are exactly the same as those of her first husband, lstvan Hannover. 
The young man, Gyula Pelle, was ıust released from ıail. Back in prison for a long time he shared the 
same ce l l w ith Hannover. They had become friends and Hannaver had told h im the !ifte en years lu l l  of love 
and adventures . he spent together with Netti. The boy recounts the stories he heard from Hannaver and alsa 
the details of his imprisonment and death. 
Netti had married Agoston, a friend of both hers and her husbands on Hannover's wish .. 
The boy tells her the story of his "erime"· it was because of the very fact that he was full of inhibitions 
that he became involved in a situation that got him sentenced on a rape 
Netti goes to bed with the young man, freeing him of his sexual inhibitions the way she had done with 
Hannover. Under the influence of her memories, she breaks with her husband, leaves her comfortable 
home - ready to start a new life. 

ZOLTAN FABRI 

1917'de Budapeşte'de doğdu. Güzel 
sanatlar ve tiyatro üstüne eğitim gördü. 
Sahne Sanatları Akademisi'ni 1941 yılında 
bitirdi. Sinemacılığa sahne düzenleyicisi 
olarak başladı. Asıl yeteneğinin 
yönetmenlik olduğunu kısa sürede 
anlamasına karşın, sahne dekorları 
yapmayı sürdürdü. Filmlerinde sahne 
dekorlarını ve düzenlemesini yine kendisi 
yapmaktadır. Tiyatro ve Sinema 
Akademisi'nde profesördür 

Zoltan Fabri was born in 1917 in 
Budapest. He studied line arts and 
dramatic art. He graduated from the 
Academy of Dramatic Art in 1941. He 
began his career as a stage manager and 
set-designer. though he recognized his real 
talent as a director soan, he continued 
to work as a set-designer, and even 
presently he usually designs the sets of 
his films and he regularly designs stage
sets as well. He is a profesor at the 
Academy of Theatre and Film Art. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1952 Vihar/Fırtına 
1954 Eieijei/Ondört Yaşam Kurtarıldı 
1955 _ Körhinta/Atlı Karınca 
1956 Hannibal tanar ur/Profesör Hannibal 
1957 Boland aprilis/Yaz Bulutları 
1958 Edes Anna/Anna 
1959 Duvad/Kaba 
1961 Ket felidö a pokolban/Cehennemde 

2,5 Kez 
1963 Nappali Sötegseg/Gündüz Vakti 

Karanlık 
1964 Husz ara/Yirmi Saat 
1965 Vizivarosi nyar/Zor bir Yaz 
1966 Utoszezon/Geç Mevsim 
1968 A Pal utcai fiuk/Pal Sokağı Çocukları 
1969 lsten hozta, örnagy ur/Tat Ailesi 
1971 Hangyeboly/Karı nca Yuvası 
1972 Plusz minusz egy nap/Aşağı Yukarı 

Bir Gün 
1975 141 perc A befejezetlen mondatbol/ 

Tamamlanmamış Hüküm 
1976 Az ötödik pecseUBeşinci Mühür 
1977 Magyarok/Macarlar 
1980 Fabian Balint talatkozasa istennel/ 

Balint Fabian Tanrıyla Karşılaşır 
1981 Requiem/Ağıt 
1983 Gyertek el a nevnapomra/Sıcak Ev 
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U Y A R L A M A L A R  T Ü R K i Y E  

. .  

ATEŞTEN GUNLER  

DAYS OF FIRE 

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

1988/35 mm./Renkli (color)/120' 

Ziya Öztan 
Ziya Öztan (Halide Edip Adıvar' ı n  "Ateşten Gömlek" romanından) 
Hüseyin Özşahin 
Serdar Kalafatoğlu 
Zuhal O lcay, Ahmet Leventoğlu, Can Gürzap, Macit Sonkal 
TRT Ankara Televizyonu adına Altuğ Savaşal 
TRT, Kavaklıdere, Ankara 

1 Dünya Savaşı sona ermiş ve Osmanlı imparatorluğu işgal etmeye başlanmıştır. Bu sıcak günlerde bir 
araya gelen Ayşe, Peyami  ve lhsan' ı n  hem toplumla, hem kendileriyle hesaplaşmaları. .. Zor ve keskin 
günleri paylaşan insanların tutkuları, umutsuzlukları ve aşkları .  .. Bir halkın özgürlük savaşımının 

öyküsü . . .  

T he  First World War has ended and the occupation o f  the Ottoman empire by foreign armed forces 
has begun. The conflict between Ayşe, Peyami  and lhsan who gol together in those worrisome days 
on one side and the society on the other side . . .  

The passion, love and desperation of  the people living in the difficulty and troublesome days 
The story of the fight for freedam of a nation . . .  

ZiYA ÖZTAN 

1946'da Siirt'te doğdu ilk ve Orta 
öğrenimini Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 
yaptı. Ankara Universilesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi 'ni bitirdikten sonra, bir süre 
yurtdışında çeşitli işlerde çalıştı. Sinema 
çalışmalarına Lütfi Akad'ın "Bir Ceza 
Avukatının Anılan" adlı lele'fizyon dizisinde 
yönetmen yardımcılığı yaparak başladı. 

Ziya Öztan, born in 1946 in Siirt. Has 
completed high school education in 
several cities of Anatolia. Alter gradualing 
from the Potilical Sciences Faculty of 
Ankara University, he has worked in 
various jobs in Europe His first work in 
the field of cinema was an assistancy to 
Lütfi Akad in  his TV series named "The 
Memories of a Criminal Lawyer" 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1980 ittihat ve Terakki 
1981 Yusuf ile Züleyha 
1983 Açık Denizlere Aganta 
1985 Bugünün Sarayiısı 
1988 Ateşten Günler 



U Y A R L A M A L A R  A B D  B - A L M A N Y A  

YAŞLI ADAMLAR TOPLULUGU 
A GATHERI NG OF OLD MEN 

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

Yapım/Production 

1987/35 mm ./Renk l i (color)/91 ' 

Volker Schloendorff 
Charles Fuller 
Edward Lachman 
Ran Carter 
Louis Gossette Jr, Richard Widmark, Holly Hunter, Joe Seneca, Will 
Patton, Woody Strode 
Jennie & Co. Zenith Production 
8 Great Titchfield Streat, London W1P7AA 

A merika Birleşik Devletleri'nde kara derii i ierin yoğun olarak yaşadık la r ı  Lousiana eyaletindeki bir şeker 
kamışı çiftliğinde bir cinayet işlenir lrkçı olarak bilinen beyaz çiftçi Baeu Boutan'ın katili olarak ortaya 
Mathu adında yaşlı bir zenci ç ıkar. Şerif geldiğinde orada toplanan onsekiz yaşlı zencinin tümü de 

katilin kendileri olduğunu söyler Çiftlik sahibinin iyi yürekli kızı Candy Marshall da bu direnişe zencilerin 
yanında kat ı l ı r  Kendini savunmak zorunda kaldığı için cinayeti işleyen Charlie adlı genç zenciyi l inç etmek 
isteyenleri, yaşlı zencilerin bu kararlı direnişi durdurur Direnişin yaşı yoktur, biçimini de koşullar belirler 

A gathering of old men, drifts into existence across the canefields of Louisiana one hat autumn day 
in the 70's. 18 old black men lake a stand, for the first and maybe final time in !heir lives. lt is the 
repsonse of a community under perpetual siege, il is the culmination of 400 years of palilical 

struggle. A white man has been killed in the yard of a black man's cabin bul as Mathu says "There wil l 
be no linching tonight", for as the sheriff arrives, 18 old men and one young white girl each step forward 
saying that they did it Their stand is for a right to roots in this land of Louisiana which they need for 
emotional and aneesiral attachment as well as a source of survival. ıl is a surprising story about the 
changing South and, despite its serious subject, ofteh very funny. 

VOLKER SCH LOENDORFF 

1939'da Wiesbaden'de doğdu. Paris'te 
eğitim gördü. Ekonomi ve siyasal bilimler 
dalında derece aldı. Bir vı l boyuca, l nstitut 
des Hautes Etudes Cinematographiques'e 
devam etti. Louis Malle, Jean-Pierre 
Melville ve Alan Resnais'nin asistanlıklarını 
Y.aptı. Çeşitli fi lmleriyle, Federal fi lm 
Odüllerine layık görüldü. 1979 Cannes 
Film Şenliği'nde, Coppola'nın "Kıyamet 
filmiyle birlikte altın Palmiye Odülü'nü 
paylaştı .  
Born in Wiesbaden in 1939_ Studied in  
Paris and won degrees in economics and 
palilical sciences_ He continued his 
educalian in Institute des Hautes Etudes 
Cinemotagraphiques. Worked as assistant 
to Louis Malle, Jean-Pierre Melville and 
Alan Resnais. His various films were 
awarded The Federal Film Award. 
He shared the Golden Palm Award in 1979 
Cannes with "The Apocalypse Now" of 
Francis Coppola_ 
FiLMLERi/FILMOGRAPHY 
1965-66 Der Junge Törless/Genç Törless 
1966-67 Mord und Totschlag/Katil ve 

Cinayet 
1967 Ein Unheimlicher Moment/Huzursuz 

Bir An 
1968-69 Michael Kohlhaas-Der Rebeli/ 

isyankar Michael Kohlhaas 
1969 Baal 
1970 Der Plötzliche Reichtum Der Armen 

Leute Von Kombach/Kombach'lı Fakir 
insanların Beklenmedik Şansı 

1971 Die Moral Der Ruth Habfass/Ruth 
Halbfass' ın Ahlak Kavramı 

1972 Strohfeue r/Yaz Yı l d ı r ı m ı  
1973 Übernachtung i n  TirolfTirol'da Geeeleme 
1974 Gorginas Gründe/Georgina'nın Nedenleri 
1975 Die Berlorene Ehre Der Katharina Blum/ 

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru 
1977 Nur Zum Spass-Nur Zum Spiel 

Kaleidoskop Valeska Geri/Yalnızca 
Eğlence Için, Yalnızca Oyun Için 
Kaleydoskop Valeska Geri 

197778 Deutschland im Herbst/Sonbaharda 
Almanya 

1978-79 Die Blechtrommei/Teneke Trampet 
1979-80 Der KandidaUAday 
1980-81 die Faelschung/Sahtekarlık 
1982-83 Krieg und Frieden/Savaş ve Barış 
1983 Un Amour de Swann/Swann'ın Aşkı 
1984 Hotel de la Paix/Barış Oteli 
1987 A Gathering of Old Men/Yaşlı Adamlar 

To p l u l u ğ u  
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U Y A R L A M A L A R  P O L O N Y A 

AŞK OLAYLARI GÜNLÜGÜ 
KRON I KA WYPADKOW M I LOSNYCH 
A CH RONICLE OF AMOROUS ACCIDENTS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Ph otography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Producti on 
Dünya Dağıtımı/World Distributi on : 

1986/35 mm./Renkli (col or)/125' 

• 

Andrzej Wajda 
Tadeusz Konwicki, Andrzej Wajda 
Edward Klosinski 
Halina Prugar-Ketling 
Wojciech Kilar 
Paulina Mlynarska, Pi otr Wawrzynczak, Bernadetta Machala, Dariusz 
B obkowski, Jaroslaw Gruda, Tadeusz Lomnicki, Tadeusz Konwicki 
Film Polski/Gr oupe Perspektywa 
Film Palski 
Mazowiecka 6/8 
00-950 Warsaw 

1 kinci Dünya Savaşı 'nın eşiğinde Pol onya'da, bugün Vilnius ad ını taşıyan Viln o vadisi . . .  Polanya 
Litvanya'sının bu şirin yöresinde, genç lise öğrencisi Witeck ve annesi, genç adama "parlak bir 
gelecek" kurmanın planlarını yaparlar. Ancak genç adamın zaman zaman karşısına ç ıkan ve gelecekten 

haberli gözüken gizemli bir yabancı, onun gelecek için iyimserliğine gölge düşürür gibidir. Bu arada, genç 
Witeck umutsuzca tutulacağı Alina adlı güzel bir kızla tan ışır. Kızın ailesi bu ilişkiye karşı çıktığı için genç 
sevgililer kaç ıp bir arada ölmeyi kurarlar. Bu arada, ufukta yaklaşan savaşın gök gürültüleri duyulmaya 
başlamıştır bile . . .  

O n the eve of the Second World War, we are in the valley of  Vilno (today Vilnius) in Polish Lithuania. 
The young high sch o ol student, Witeck and his mather are planning his bright future. Nevertheless, 
he starts to have s ome d oubts about the days to c ome afler a chance c onversati on he has with a 

mysteri ous stranger wh om he meets unexpectedly and who  seems to p ossess a strange kn owledge ab out 
the future. Witeck later meets a very beautiful young girl, Alina and falls desperately in l ove with her. As 
her parenis d o  n ot approve of this relati onship, the two young people plan to run off and die together. Bul 
the thundering s ounds of war are already approaching . . .  

ANDRZEJ WAJDA 

1926'da doğdu. Savaş sonrasında önce 
Krakov'daki sinema okulunda, sonra ünlü 
Lodz okulunda sinema okudu. 1950'den 
başlayarak kısa filmler yaptı. ilk uzun filmi 
olan "Bir Kuşak"tan sonra tüm filmleri 
gerek ülkesinde, gerekse dışarda büyük 
i lgi çekti. 1956'da yaptığı "Kanal", dünyada 
hayranlıkla karşıtandı ve anti-faşist bir 
şinema anlayışının klasikleri arasına girdi. 
Ulkesinde son yıllarda olup biten olaylarla 
da yakın ilişki içinde bulunan Wajda, 
1972'den beri Varşova'daki "X Grubu" 
yönetmenlerinin, 1979'dan sonra da 
Polanya Yönetmenler Birliği'nin 
başkanl ığını yaptı. 

Andrzej Wajda was born in 1926. He 
studied cinema, first in Cracow, then in 
the world·famous Lodz school. Starting 
from 1950, he made short films. His first 
feature film goes back to 1954: 
"Generation". Since this film and 
particularly since his "Kanal" (1956), stili 
considered as a classic of the anti-war 
and anti-fascist cinema, all his films have 
had important echoes both in his own 
country and all over the world. Wajda is 
always closely connected with the palilical 
struggles in his country Since 1972 he 
has been the teader of the film group X 
in Warsaw and, since 1979, the president 
of the Polish Filmmakers Association. 

ÖNEMLi FiLMELRi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1954 Pokolenie/Bir Kuşak 
1956 Kanal 
1958 Popiol i DiamenUKüller ve Elmas 
1959 Lotna 
1965 Popioly/Küller 
1969 Wszystko na Sprzedaz/Herşey Salılık 
1973 Wesele/Düğün 
1975 Ziema Obiecana/Vaadlar Ülkesi 
1976 Czlowiek z marmuru/Mermer Adam 
1979 Panny z Wilka/Wilko'lu Kızlar 
1980 Drygent/Orkestra Şefi 
1981 Czlowiek z zetaza/Demir Adam 
1982 Danton 
1983 Eine Liebe ın Deutschland/Aimanya'da 

Bir Aşk 
1986 Kronika Wypadkow Milas/Aşk Kazaları 

Günlüğü 
1987 Les Possedees/Ecinniler 
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TENG iZ ABULADZE 

1 924 Gürcistan doğumlu Tengiz Abuladze, son yıllarda Gorbaçov'un 
"Giasnost" yumuşama ve açılma politikasının sonucunda ortaya 
çıkan filmlerle uluslararası film festivallerinde söz sahibi olarak 

ödüller toplayan . Sovyet sinemas�nın ilginç kişiliklerinden biri. Sovyet 
toplumuna eleştıret bır bakışla yonelen, yasaklı birtakım nitelikli filmierin 
tozlu raflardan indirilip bir bir serbest bırakılmasıyla ön plana geçen 
Sovyet sinemasındaki "uyanış"ın önemli temsilcilerinden sayılan Tengiz 
Abuladze, "Mol'baYcıkarış" (1968), "Drevo Zelanija-Dilek Ağacı"(1977) ve 
"Pokajanie:Nedame�"(19�6) gibi, onar yıl arayla gerçekleşiiriidiği üç 
yapıtıyla Sınema Gunlerı ne katılıyor. Eldar ve Georgi Çengeleya, 
Paracanov, losseliani, Rezo Şıkaydze, vd. gibi çağdaşlarıyla birlikte Sovyet 
?ınema�ının önde gelen Gürcü yönetmenler kanadını oluşturan Abuladze, 
Ikıncı Dunya Savaşı yıllarında, 1943-46 arasında Tiflis'teki Tiyatro 
Akademisi'ne devam ettikten sonra Moskova'daki Devlet Yüksek Sinema 
Okulu'na (VGIK) girdi. Lev Kuleşov ve Sergey Yutkeviç'in öğrencisi oldu 

ve 1
_
953'1e bu okulun _Yönetmenlik bölümünü bitirip çe�itli belgeseller 

çektı. lik fılmlerınde yonetmen arkadaşı Rezo Şıkaydze ile birlikte çalışan 
Abuladze'nın� 1�58'de yaptığı ilk uzun filmi "Garip Çocuklar': çeşitli 
festıvall

.�
rde odul kazandı. 1963 yapımı "Ben, Büyükannem, lll iko ve 

lllaryon dan beş yıl sonra yaptığı ve 1968 San Remo festivalinde büyük 
ödülü alan "Yakarış", Abuladze'nin adını duyurduğu filmi oldu. Çeşitli 
ha,l� hıkayelerınden ve Gürcü söylencelerinden kaynaklanan bir takım 
bolumlerden oluşan, yoğun bir şiirsel ritmin egemen olduğu "Yakarış", 
unutturulmak ıstenen yönetmenin, ilk filminden on yıl kadar sonra 
r,enıden kendisini

_ 
kabul ettir��ği filmdi. "Yakarış"tan sonra gelen filmi 

Sevdığım lçın Bır Gerdanlık ı gerçekleştırebılmek ıçın yıne bir beş yıl 
kadar beklemek zorunda kalan Abuladze, 1977 yılında Tahran ve Karlovy 
Vary festıvallerınde ödüllendirilen "Dilek Ağacı"yla yeniden saygın bir 
konuma erıştıyse de, yonetımle süregelen sürtüşmeler nedeniyle yeniden 
yedı yıllık bır susk�nluğa gırdı, fılm yapamadı. Gürcü yazar Georgy 
Leonıdze' nın kısa oykulerıne dayanan ve devrim öncesi Gürcistan'ın 
kırsal yaşamından sahneler aktaran "Dilek Ağacı", Abuladze'nin ustalığını 
kanıiladığı fılmdı. Bu yıl Sinema Günleri'nin "Ustalar" bölümünde 
g�sterile,cek olan ·:vakarış'�: ·_mek Ağacı" ve "Nedamet", Abuladze'ye 
9ore Gurc!stan tarıhının donum noktalarının ele alınıp işlendiği bir 
�çleme. Yonetmenın :·kışısel özgürlüklere övgü niteliğindeki" bu 
uçlemesı, Abuladze sınemasından seçilmiş, görülmeye değer üç ilginç 
fılm. 
Gürcistan'a tanınan kısıtlı özerklikten ve bu arada Gürcistan yönetiminin 
bır numaralı adamı, şımdı SSCB Dışişleri Bakanı olan Eduard 
Şevardnadze'nin de desteğinden yararlanarak 1984'te çektiği başyapıtı 
"Nedamet" ancak Glasnost sayesinde 1986'da gösterilebildi. 
"Nedamet", Hitlervari bıyığı, Mussolinivari kara gömleği Beriavari 
gözlüğü ve tüm baskıcı yönetimlerin tavırlarını taşıyan varlam 
Aravidze'nin fantastik öyküsü aracıl ığıyla, Abuladze'ye 1986 Cannes film 
festivalinde jüri özel ödülünü kazandıran önemli bir film. Her çeşit 
�askıya karşı çıkılan "Nedamet" kısaca, suç ve ceza, günah ve tövbe 
uzerınedır. Bu fılm baskının hüküm sürdüğü, adaletin ve insanlık 
onurunun çiğnendiği, korku ve şiddetin egemen olduğu her yerde 
geçebılır. Tengız Abuladze 'nin yönetmen olarak önemli özelliklerinden 
birisi, yaptığı yedi tilmin de birbirinden çok değişik olması . Abuladze 
her yeni filme başlarken,

_ 
daha önce düşündüğü, gördüğü ve çektiği her 

şey_ı bır kenara koyup sılıyor ve her şeye yeniden girişiyor. "Komik olanla 
tra1ık olanı, komedi ve dramı" bir araya getiren ve gerçek bir yaralıcının 
coşkusunu, heyecanının yansıtan Tengiz Abuladze'nin "Yakarış", "Dilek 
Ağacı" ve "Nedamet", üçlemesi, Sinema Günleri'nin en ilginç filmleri 
arasında yer alıyor. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1959 Lıırdza Magdany/Magdana'nın EşeOi 
1959 Cuzie Deli/Garip Çocuklar 
1963 Ja, Babuska, l l ıko e lllarion/Ben, Büyükannem, iliko ve i l larion 
1968 Mol'ba/Yakarış 
1971 Ozerel'e Dlja Moej Ljubimoj/Sevdalım için Bir Gerdanlık 
1977 Drevo Zelanija/Dilek AOacı 
1986 Pokjanie/Nedamet 



A s a resul! of Gorbachov's policy "Giasnost" the films of Tengiz 
Abuladze have been shown at various international festivals, and 
the awards they have won have made !heir director one of the 

most laiked-of personalities in the Soviet cinema. These films, with !heir 
critical appraisal of Soviet society and !heir dissident approach, are now 
being taken one by one from the shell and shown to the public. They 
have won for themselves a faremost place in the Soviet cinema, and 
!heir director is now recognized as one of the faremost representatives 
of the "Renaissance" of the Soviet film. He is represented in the 
Cinema Days by three films, "Supplication" (1968), "Wishing Tree" (1977) 
and "Repentance" (1986), each of which is separated from the next by 
about a decade. Tengiz Abuladze, who joins his contemporaries Georgi 
Chengeleya, Parachanov, Losseliani and Rezo Shikaydze to from the 
Georgian wing of the Soviet cinema, was born in Georgia in 1924. In 
1943-46, during the war years, he attended the Theatre Academy in Tiflis 
alter which he entered the State Cinema School in Moscow, where he 
studied under Lev Kuleshoc and Sergei Yutkevitch. Fallawing his 
graduation in 1953 he made a number of documentaries in co-operation 
with his friend Rezo Shikaydze. In 1958 he made his first long feature film 
"Strange Children" which won awards in several festivals. This was 
followed in 1963 by "Me, My Grandma, l l l iko and ll larion", and then in  
1968 by which won first prize in the San Remo Festival and brought its 
director international recognition. This film is composed of a number of 
sections inspired by various faik tales and Georgian legends dominated 
by a dense poetic rhythm. Abuladze had to wait anather five years to 
realize his next film "A Necklace for My Beloved" and, although with 
"Wishing Tree", which won awards at the Tehran and Karlovy Vary 
festivals he once more applied himseli to a worthy subject, conflict with 
the authorities drove him into a seven years' silence during which he was 
unable to make any films at all. Abuladze's mastery of film-making is 
clearly revealed in "Wishing Tree", with its scenes from Georgian country 
life belare the revolution based on the short stories of the Georgian 
author Georgy Leonidze. According to Abuladze himself, the three films 
to be shown in Film Davs form a trilogy illustrating the turning-points 
in the history of Georgıa. This trilogy, in the form of a eulogy of 
personal freedom, consititutes one of the most interesting groups of 
films in the cinema of Abuladze. 
In 1984, taking advantage of the limited autonomy of the republic of 
Georgia and the support offered by Shevardnadze, !hen the figure in the 
government of Georgia and now the Foreign Minister of the USSR, 
Abuladze succeeded in making "Repentance", which, thanks to the 
policy of "Giasnost", was shown in 1986. This is the lantastic story of 
Varlam Aravidze who, with his Hitler moustache, his Mussolini black 
shirt and his Neria style glasses displays the various characteristics of 
the "oppressor type". lt is an im portant film, and was awarded the 
special jury award at the 1986 Cannes Festival. The film rebels against 
all !orms of dictatorship, and deals with the topics of erime and 

punishment, sin and repentance. lt could be set in any country where 
oppression reigns, where justice and humanity are trodden undertaat 
and where fear and violence prevail. One of the most striking qualities 
of Tengiz Abuladze's qualities as a director is that all seven films are 
quite different one from another. When starting on a new film Abuladze 
wipes the slate clean of all he has previously thought, seen or felt, to 
begin absolutely from scratch. The trilogy "Supplication", "Wishing Tree" 
and "Repentance", in which Abuladze, w ith the verve and enthusiasm of 
the true artisi, combines comedy and tragedy, the comic and the tragic, 
are among the most interesting films to be shown at this year's Film 
Days. 
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U S T A L A R A S A Y G I  S S C B  

YAKARIŞ 
MOLBA 
SUPPLICATION 

Yönetmen/Dırector 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography : 

Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Dıstribution : 

1968/35 rnm./Rerıkli (color)/70' 
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fengiz Abuladze 
Arcil Salukvadze, R .Kveselava, Tengız 
Abuladze 
Alexandr Antipeııko 

Nodar Gabunia 
Spartak Bagasvili, Rusudan Kiknadze, 
Ramaz Cchıkvadze, Tengız Aıcvadze 
Geıdar Palavand ısvi l ı ,  Olar 
Megvinetucesı, Kurab Kapianıdze 
Gruzija f i lm 
Sovexport fi lm 
Kalaschnyj perevlok 14, 
103009 Moscow 

F ilm, halk soy. lencelerındeıı kaynaklanan çeşitıı bolümlerden olu�ur 
Görkemli bır doğa çevresınde gelişen bır dram Ihanet, korkakl ık ve 
bir aşk öykusünün sonu . . .  Atalarının evine ve öz yurduna ihanet edeıı 

insanın geleceği karanlıktır Yoğun bır şiırsel ritmin egemen olduğu yapıtta. 
yönetmen herkesi yakından ilgilendiren konuları ele al ır Insanın dünyayı ve 
kendim tanımakta karşılaştığı güçlükler dile getırılir Abuladze. bu amaçla 
masallardan ve iyi ile kötüyü simgeleyen alegorik karakterlerden yararlanır 
Iyilik ve açıkgönüllülük egemen olacaktır sonuçta .. 

T he film is formed by several epısodes whıctı recall popular 
legends. Agaınst the background of a magnıfıcent landscape, a 
dr ama develops betrayal, cowardice and the end of a love story 

Whoever betrays the house of his ancestors and his horneland, is destıned 
for ıll-fate. 
In this work, whıch ıs marked by a strorıgly poetıc rhyttım, the dırector 
trıes to deal with subıects concernıng everyone the difficulty ın 
understanding the world and orıeself. Abuladze makes use of fables and 
introduces allegorical characters personifying good aııd evıl Goodness and 
generosity will eventually win through. 



U S T A L A R A S A Y G I  S S C B  

DiLEK AGACI 
DREVO ZELAN IJA 
WISHING TREE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography . 
Kurgu/Editing 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı,World Distribution . 

1977/35 mm./Renkli (color)/108' 

Tengız Abuladze 
Revaz lnanisvil i , Tengiz Abuladze 
Lomer Achvledıani 
Bidzina Kvernadze, Jakov Bobochidze 
Lika Kavtaradze, Zaza Kolelisvi l i .  
Kote Dausvili, Sofiko Ciaureli, 
Kachi Kavsadze, Soso Dzacvliani, 
Olar Megvinetuchucesi 
Gruziıa-film 
Sovexport film 

G eorgy Leonidze'nin kısa öykülerine dayanan film. devrim öncesi 
Gürcistan kırsal yaşamından kesitler sunar. Öyküterin kahramanları, 
çoban Tsitsicore, yaşamı boyunca beyaz atlı prensini beklemiş yaşlı 

Fufala ve Bumbala adlı öğretmendir. Bumbala, öğrencilerine üç olguyu 
ısrarla belletir: Cennete giden merdiven, denizi aşan köprü ve insanların 
yüreğindeki adaletsizlik . . .  
Öykü, yaşlı Chachito'nun güzel kızı Marila i le birlikte bu topraklara gelişiyle 
başlar. Ghedin adındaki bir köylü, genç kıza tutulur; oysa köyün yaşlıları 
Marila'yı köyün en zengin adamıyla evlendirrnek istemektedirler. Genç kız, 
köyün onuruna leke sürmekle suçlanır. Delikanlın ın onu koruma çabası ise 
yaşamına malolacaktır. 
Gerçekte, dünyan ın güzelliklerinin kaynağı nereden gelir, nerete gider? 
Neden yok olur bu güzellikler? Yoksa, bir gün yeniden ortaya çıkmak üzere 
gizlenirler mi? Kim bilir. . .  

T e film, based on a number of  short-stories by Georgy Leonidze, 
depicts scenes of Georgian country-life before the Revolution. The 
protagonists are Tsitsicore. a shepherd; Fufala, an old woman who 

has spent her life waiting for her Prince Charming; and Bumbala, a 
teacher who incessantly preaches to his young pupils the existence of 
three things: a stairway to heaven, the bridge that crosses the sea, and 
the injustice in the hearts of men. Everybody was witness to a story which 
began when old Chachito arrived in this land with Marita, his beautiful 
daughter, with whom Ghedin fell in love. Bul the viiiage elders had decreed 
that Marila was to marry the richesi man in the neighbourhood and that 
she could not become the wife of arıy young man. 
She is pointed out in public for the shame and the dishonour which she 
has brought to the entire vil lage. When Ghedin tries to defend her, he dies. 
beaten to death. Marila cannot endure the lass of her beloved and, with 
her, the beauty of the earth dissapears. 
In truth, where does the beauty of the world come form? Where does it 
go, where does it gel los!, why does it disappear? Or does il hide itself 
eventually to reappear? Who knows . . .  ? 

69 



lO 

U S T A L A R A S A Y G 1 S S C B 

NE  DAM ET 
POKAJAN I E  
REPENTANCE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (color)/153' 

Tengiz Abuladze 
Nana Dzhanelidze, Rezo Kveselava 
Michail Agranovitch 
Nana Dzhanelidze 
Avtandil Macharadze, Edicher Giorgobiani, 
lya Ninidze, Merab Ninidze 
Gruziya Film 
Sovexportfilm 
Moscow, 103869 Kalaschnyj perevlok 14V/O 

B u film suç ve ceza, günah ve tövbe üstünedir. Olay adaletin ve 
insanlık onurunun çiğnendiği, korku ve şiddetin egemen olduğu 
her yerde geçebilir. Küçük bir Gürcü kentinin ünlü yöneticisi olan 

Varlam Aravidze, yaşarken gördüğü şan ve ilgiye yakışır bir gösterişle 
gömülür. Ama ertesi sabah inanılmaz bir şey olur. Herkesin katı ldığı 
cenazede görkemli bir tabutla toprağa verilen yöneticinin cesedi, oğlunun 
bahçesinde bulunur. Hemen yeniden gömülür Varlam Aravidze. Cesedin 
ve olayın üstü örtülü sanıl ı rken, ertesi sabah yine kazı ld ığ ı  görülür 
mezarın . . .  

T his i s  a film on erime and punishment, sin and repentance. The 
aciian could lake place anywhere, wherever justice and human 
dignity are violated and fear and terror are the rule of the day 

The funeral of Varlam Aravidze, the mayor of a smail Georgian town, 
had been as a solemn occasion ;;s he himself could have expected 
had he lived. The fallawing morning, however, the unbelievable happens 
The body is reburied but the next morning it has been dug up once 
aqain 



ANDREV TARKDVSKI 

C ağdaş sinemanın "kişisel dünyasını yaratan" en önemli 
yönetmenlerinden, 1986 Aralık'ında yitirdiğimiz Andrey Tarkovski'nin 
annesine ithal ettiği ve Sinema Günleri "müdavimlerinin" hala 

unulamadığı "Nostalghia"sı gibi, bu yıl Sinema Günleri'nde gösterilecek 
Tarkovski filmlerinin tümünün, özellikle "Offret-Kurban"ın ın da 
sinemaseverlerin unutamayacağı türden olay-fi lmler olacağı şimdiden 
ileri sürülebil ir. Gerçekten yönetmenin bu kez oğlu Alyoşa'ya "umut ve 
güvenle" adad ığı "Kurban',' içerdiği simgelerden ve temalardan çok, 
öncelikle duyularla algılanması gereken filmierin yaratıcısı Tarkovski'nin 
bir anlamda "vasiyeti" ve son olay-filmiydi. Türk sinemaseverlerinin, 
1966'1ara denk düşen ilk Sinematek yıllarından "lvan'ın Çocukluğu"yla 
tan ıyıp anımsadıkları Tarkovski, akıp geçen yıllarla birlikte metafizik 
düşüneeye yakınl ığını , filmlerinde kurduğu iletişimsizliğin kol gezdiği, 
dinsell iğin ağır bastığı , yoğun boğuntulu v� kasvetli bir dünyaın 
egemenliğine bıraktı. Son yıllarında, önce ıtalya, sonra da lsveç olmak 
üzere Avrupa'da yaşamayı seçen günümüzün kuşkusuz en büyük Sovyet 
yönetmeni, hastalığı , sürgünlüğü, ölümü ve yapıtlarıyla sinemaseverlerin 
sürekli gündeminde yer aldı. Tarkovski, mistik ve estetik özellikleriyle, 
yeni bir bakışın yansıdığı "karmaşık ve gizemli" filmleriyle sinemada 
zaman zaman siyasal ve ideolojik tartışmaların odağına da çekildi. 

Gerçek şu ki onun filmleri kolay tanımlamalara girmeyen, seyirciyi sürekli 
"felsefi sorular" düzlemine çeken, seyirciden belli bir çaba isteyen, zorlu, 
alışılmamış filmlerdir. Zaten yönetmenin belirttiği gibi "orta karar filmler 
yapmak için yeterince nail değil"dir Tarkovski. 20 yılda 7 film yaptıklan 
sona 54 yaşında ciğer kanserinden Paris'te ölen Tarkovski'nin Sovyet 
bürokrasisi ve yönetimiyle arası ancak ölümünden sonra düzeldi. 
"Muhalif" bulunan filmlerinden ötürü hep eleştirilen ve sonunda kendisini 
Avrupa'ya sürgün eden ama hep Rus kalan Tarkovski'nin ilk filmi " ivan'ın 
Çocukluğu"nun yapım yıl ıdır. Bu dönemde genç Tarkovski, henüz 
tam anlamıyla sinemacıl ığı benimseyip benimsemediğine karar vermemişti. 

"ivan", Venedik Film Festival i 'nde Altın Aslan'ı kazanınca yönetmenliği 
sürdürmeyi seçti. Yöneticilerle çatışmayan " lvan" ın ardından, sanat 
eleştirmenlerince Rus sanatının ortaya çıkışına öncülük eden, otoritelerle 
sürekli çatışmış 15. yüzyıl ikona ressamı Andrey Rublev'in yaşamını 
aklaran "Andrey Rublev"i yaptı. Düzene karşı ç ıkan ressam Rublev'in 
portresini verirken o karanlık dönemi bütün kötü yanlarıyla yansıtan bu 
film, Stalin döneminin baskısını çağrıştırması nedeniyle katı ldığı Cannes 
film Festivali'nde gösterilmedi ve uzun süre yasaklandı. Kubrick'in ünlü 
"2001"ine karşı olarak lanse edilen "Solaris" filmi her ne denli ilk 
yapıldığı zaman bir bilim kurgu filmi olarak değerlendirilmişse de, 
yönetmenin daha sonraki filmierindeki yaklaşımı ,  "Solaris"in de, sonuçta 
insanın varoluş ve metafizik sorunlarına ilişkin olarak izlenmesi 
gereklil iğini getirmektedir. Tarkovski'nin babası ozan Aleksey Tarkovski'nin 
dizelerinin de kullanı ldığı "Ayna" .bir ozanın öyküsüdür. Ve "400 Darbe", 
"Sekiz Buçuk", "Amarcord vb. filmler gibi bu film de, Tarkovski'nin 
özyaşamından esintiler taşıyan," kişisel "tarih ve yaratma" sorunları 
üzerinde engin bir düşünme örneğidir. 1983'te gittiği italya'da çektiği 
"Nostalghia", ıtalya'da sudan çıkmış balığa dönmüş gibi vatan hasreti 
çeken bir 19.yüzyıl müzik adamının, "ideali uğruna çile dolduran" bir 
Rus aydın ın ın unutulmaz öyküsüdür ve yönetmenin yaşamıyla özdeşlikler, 
benzeşmeler içerir. Insanlığın, gittikçe makineleştiği, teknolojik 
gelişmelerle iyice "kıstır ı ldığı" günümüzde, sürekli bir atom savaşı 
tehdidinin gölgesinde çıkmaza doğru yön ald ığ ın ın vurgulandığı "vasiyet 
filmi" "Kurban", yönetmenin karamsarl ığının doruğuna çıktığını belgeler. 
Bu gidişe karşı koymanın ancak inançla mümkün olabileceğini 
vurgulayan Tarkovski, kuşkusuz 20. yüzyılı zenginleştiren sanatçılardan 
biri. Unutulmaz filmlerinden "Nostalghia"da besteci Pavel' in vatanına 
gönderdiği mektuplarda "Rusya'ya dönmeyebilirim ama bu düşünce beni 
kahrediyor. Doğduğum ülkeye dönemeyeceğim duygusu, duyguların en 
kötüsü benim için" diyen besteci Pavel gibi, ne yazık ki Tarkovski'nin 
kaderi de, bu kahramanınki gibi "tecelli etti", yönetmen çok sevdiği 
yurdunu bir kez daha görerneden öldü, ardında yedi önemli film 
bırakarak. 

Kısacası, çağdaş sinemada artık değişik bir görsel anialımın simgesi 
haline gelen, nesnesine benzersiz bir bakış ve bir bakıma yeni bir görme 
biçimi anlamına gelen Andrey Tarkovski'nin "Nostalghia" dışındaki tüm 
filmlerini topluca görebilmek yedinci sanatın bu "bilinçli romantik"ine ilgi 
duyan sinemaseverler için kaçınlmayacak bir şölen. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1962 Ivanova Dietsvo/lvan'ın Çocukluğu 
1966 Andrei Rubliov/Andrey Rublev 
1972 Solaris 
1974 Zerkalo/Ayna 
1979 Stalker 
1983 Nostalghia 
1986 OffreUKurban 
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ANDREY TARKDVSKI 

T h e  Soviet director Tarkovsky, who died i n  1986, has been 
deseribed as "the ereatar of a personal world in the corıtemoorary 
cinema", and the films that are to be shown in Film Days thıs 

year will undoubtedly prove as unforgettable an experience for the Film 
Days audiences as did "Nostalghia'; the film dedicated to his mother, a 
iew years ago. Of this year's films, "Sacrifice" stand� out as a film that 
demands to be seen, not only because of the symbols and themes it 
contains, bul even more on account of its delicate depiction of feelings 
and emotions. This was Tarkovsky's last film, and consistuted, in a 
sense, his last testament to his son, to whom it was dedicated in "hope 
and faith". Tarkovsky, who will be remembered by Istanbul lovers of the 
cinema for his film " lvan's Childhood", which was shown here in 1966 
in the first days of the Cinematheque, has gradually abandoned his 
metaphysical approach for films dealing with lack of communication and 
dominated by a deep religious feeling and an oppressive melancholy. 

Tarkovsky, the greatest of modern Soviet film directors, who chose to 
spend the last days of his life first in ltaly and then in Sweden, has 
recently been the centre of attention of all lovers of the cinema because 
of his exile, his last il lness and his death, as well as because ot his 
films. These films, with !heir mystical, aesthetic attitudes and with an 
obscure mystery reflecting an utterly new approach, have often become 
the topic of palilical and ideological controversy. His films, which are of 
such a new and unusual character that it is alması impossible to place 
them in any particular category, make very greaı demands on the 
understanding of the audience, who are here confronted with protaund 
philosophical questions. lls he himseli said, "1 am not sufficiently naive 
to make straightforward films". Relations between the Soviet authorities 
and Tarkovsky, who made only seven films in twenty years and who died 
in Paris of lung cancer at the age of fifty·four, improved only alter his 
death. All Tarkovsky's films were regarded as "dissident" and, although 
he was to remain "Russian" to the end, he was consistently criticised 
and finally driven into exile. At the time he made his first film "lvan's 
Childhood" he had not yet made up his mind whether or not to lake up 
film-making definitively, bul he was finally persuaded to continue film· 
making by the success of the film at the Venice Film Festival, where it 
was awarded the Golden Lion. "Ivan", which in no way offended the 
authorities. was followed by "Andrey Rubleev", which !old the story of 
the 15 th century icon painter and his quarrel with those in power, a 
film that was hailed by critics as ushering in a new era in the Soviet 
cinema. But the portrayal of the darkness of the Middle Ages recalled 
only too clearly the curelty and oppression of the Stalin era. 
Permission was refused for its screening at the Cannes Festival, and for 
many years it was banned in the Soviet Union. Although "Solaris", 
conceived as an answer to Kubrick's "2001", was at first regarded purely 
as science fiction, the approach revealed in Tarkovsky's later films 
demanded that it should be re-viewed against the background of the 
existential and philosophical problems treated in these. "The Mirror" is 
the story of a poet, and employs verses written by Tarkovsky's father, the 
poet Aleksey Tarkovsky. Like "400 Coups", "8W' and "Amarcord", this is 
a film inspired by Tarkovsky's own memories of his childhood which 
panders over the problems of personal identity and creativity. 

"Nostalghia", which was made in ltaly, to which country he had 
emigrated in 1983, the unforgettable story of a 19th century composer 
who suffered for his ideals and of the bitter feelings of nostalgia he 
experienced, bears an abivous resemblance to Tarkovsky's own life·story. 
But Tarkovsky's pessimism finds its ultimate expressian in "Sacrifice", 
the director's last testament, in which he shows how at the preseni day, 
humanity transformed more and more into a mere machine and 
imprisoned in a world of technological development, is being inevitably 
led into the dead·end of nuclear conflict. Tarkovsky, who insists that man 
can oppose this development only by means of faith, is undoubtedly 
one of the artists who have made the 20th century richer by his works. 
In "Nostalghia" the composer Pavel writes in one of his letters, "1 may 
not be able to return to Russia, and the thought tortures me. The fear 
that 1 may never be able to return to my own country is the most bitter 
of feelings:' Tarkovsky's Iate mirrored that of his hero. He was to die 
without ever again seeing his own country, leaving seven films behind 
him. 
In short, the possibility of seeing all the films apar! from "Nostalghia" 
made by a director who has come to be regarded as the symbol of a 
new mode of visual expression, a unique outlook on the external world 
and completely original way of seeing, is a festival not to be missed by 
lovers of the cinema with an interest in the conscious romanticism of 
the seventh. 



U S T A L A R A S A Y G I S S C B  
T R I B U T E S  . - U S S R  

IVAN ' IN' ÇOCUKLUGU 
IVANOVO DIETSVO 
IVAN'S CHILDHOOD 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution . 

1962/35 mm./Renkli (color)/85' 

Andrei Tarkovski 
Andrei Mikhalkov-Konchalovski, 
Andrei Tarkovski 
Vadim Youssov 
Viatcheslav Ovtchinnikov 
Kolia Burliaev, Valentin Zubkov, Larissa 
Tarkovskaya, E.Jarikov, S.Krilov, 
N.Grinko 
Mosfilm 
Sovexportfilm 
Kalaschnyj perevlok 14, 
103009 Moscow 

• 1 kinci Dünya Savaşı'nda Alman hatlarının gerisinde tehlikeli görevler 
üstelenen bir çocuğun serüveni. . . Ana-babasını, dolayısıyla tüm 
çocukluğunu ve masumluğunu yok edenlere karşı nefret duyan Ivan, 

kendi istenciyle savaşa katılacaktır. Bir savaş filminden çok, savaş üstüne 
zengin bir alegori ve boyutlu bir düşünme çağrısıdır, film ... Daha ilk 
yapıtında Tarkovski'nin felsefi yaklaşımları, siyasal tavrı ve simgesel 
zenginlikleri belirgindir. Bilinçten bilinçaltına ustaca geçişler, uyanık görülen 
düşler, geçmişten bugüne gidip gelmeler, Tarkovski'nin daha sonra da 
üstünde çalışacağı bilinç ve kişilik bunalımlarının geniş boyutlu bir 
d ışavurumunu oluşturur. Ivan'ın doğa görünümleri arasından yitik 
çocukluğunu düşlediği açılış bölümü, şimdiden sinema antolojilerine girmiş 
bir bölümüdür. 1 van's childhood is a perversion of adulthood. A war orphan 

voluntarily and zealously performing dangerous missions behind 
German lines during the Second World War, Ivan is driven by a 

chilling, consumptive obsession for revenge against those who dEslroyed 
his parenis and thereby his childhood. Even in Tarkovsky's first feature, the 
philosophical preoccupations, palilical concerns and symbolic codes that 
will later devetop into a unique cinematic sensibilty are strikingly and 
assuredly apparent. The inter-dirnensional slips from the conscious to the 
subconscious, dreams to waking, preseni to pası which comprise the 
principal dramatic and symbolic force of lvan's devetopmental erisis are 
antecedents to the later exercises in working with the material of memory 
that will increasingly engage and absorb Tarkovsky. The opening, where 
Ivan soars through the trees in a reverie of los! childhood, is a remarkable 
prophecy of things (from other worlds) to come. 

73 



74 

U S T A L A R A S A Y G 1 S S ·c B 
T R I B U T E S  U S S R  

ANDREY RUBLEV 
ANDREI RUBLI OV 
ANDREI RUBLEV 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

:AndreyTarkovski 
:Andrey Mikhalkov-Konchalovsky, 
Andrei Tarkovski 

Görüntü Yönetmeni/Photography Vadim Jusov 
Müzik/Music :Wjatsjeslaw Owtsjinnikow 
Oyuncular/Cast :Anatoly Solonitsyn, Ivan Lapikov, 

Nikolai Grinko, Nikolai Sergeyev 
Yapım/Production :Mosfilm 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : Sovexportfilm 

Kalaschnyj perevlok 14, 
103009 Moskow 

1966135 mm ./Renkli (Color)/185' 

T arkovski 'n in Rus tarihinin ünlü ikon ressamı Andrey Rublev 
(1360 1430) üstüne ünlü yapıtı Rublev, Rus tarihinin karmaşık bir 
döneminde, iktidarın kötü kullanıl ışına, adaletsizliğe, ihanete, 

korkuya ve baskıya tanık olur. Bu tarihsel çerçevede, Tarkovski , kendi 
kişiliğini korumaya çalışan, dürüst ve erdemli bireyin sorunlarını, en zor 
dönemlerde bile "sorular sormasın ı" bilen bir adamın öyküsünü anlatır. 
Rublev, bir sanatç ı ,  giderek yaratıcı olarak rolünün ve özgürlük arayıcısı 
olarak da sorumluluğunun bilincindedir. I lke arayışlarına son vermektense, 
bir kilisenin bembeyaz duvarlarını rasgele resimlerneyi yeğler. 

T arkovsky's universally acclaimed film is about the life and times of 
the well-known icon painter, Andrei Rublev (1360-1430). Rublev 
lives in an epoch of injustice, tyranny, fear and oppression. As he 

struggles to gain his l iberty and to preserve his integrity, he dares to 
as k questions. He is an artisi, a ereatar and has the mi ss i on of carrying 
the message of l iberty. lnstead of giving up the pursuit of his principles, 
he would rather soil the white walls of an empty chapel 



U S T A L A R A  S A Y G I  S S C B  
T R I B U T E S  U S S R  

SOLARIS 
SOLYARI S 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1972/35 mm./Renkli (color)/165' 

Andrey Tarkovski 
Andrey Tarkovski, Freidrich Gorenstein 
Natalya Bondarchuk, Donatas 
Banionis, Yuri Jarvet. Anatoly Solonitsyn 
Mosfilm 
Sovexportfilm 
Kalaschnyj perevlok 14, 
103009 Moscow 

S olaris, Stanislaw Lem'in bir romanından uyarlanmış, bilim kurgu 
görünümünde bir filmdir. Kris Kelvin adında bir bilim adamı, 
Solaris uzay üssüne görevli olarak gidip bir sür�dir buradan gelen 

mesajların neden anlaşılmaz olduğunu inceleyecektir. Usse vardığında 
kendisinden önceki bilim adamının intihar etmiş olduğunu görür; ama 
yine de çevrede yaşam izleri vardır. Bu izierin gizemini çözüml�meye 
çalışan Kelvin, üste beliren bir değişim mekanizmasını kavrar. Us, içinde 
yaşayanların aklından geçen insanları maddeleştirmektedir. Akıldan geçen 
insanlar ölmüş bile olsalar... "Solaris" ilk yapıldığı zaman daha çok bir 
bilim kurgu açısından değerlendirilmişse de, yönetmenin daha sonraki 
filmierindeki yaklaşımı, bu yapıtın da öncelikle insanın varoluş ve 
metafizik sorunlarına ilişkin nitelikler taşıdığını ortaya koymaktadır. 

S olaris is a living planet capable of invading and conquering 
human consciousness by penetrating the vulnerable and 
unguarded conduits of memory and desire. Embodying in physical 

form and individual's deepest fears and longings, Solaris makes living 
things out of abstract inhabitants of the id, much like an existentialized 
descendant of the soulprobing alien menace of Forbidden Planet. 
l nvestigating the crew of a space station, investigating Solaris, scientist 
Kris Kelvin, a troubled and guilt·ridden man, is a particularly vulnerable 
subject for the planet's forces of subsconscious search-and·destory• 
within moments of arriving, he is confronted by a long-dead lover, an 
albatross in human form who represents the matter of Kelvin's tortured 
memory. Minimal and cerebral, Solaris subjects the science tiction form 
to the moral and philosophical concerns of Tarkovsky, who situates the 
human spirit as the essential taetar in even interplanetary terms. Unlike 
"2001", to which it is customarily compared, "Solaris" is an odyssey of 
the saul. 
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U S T A L A R A S A Y G 1 S S C B 

AYNA 
ZERKALD 
MIRROR 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1975/35 mm./Renkli (color)/105' 

Andrei Tarkovski 
Alexander Misharin, Andrei Tarkovski 
Georgy Rerberg 
Eduard Artemiyev 
Margarita Terekhova, lgnat Danil istev 
Oleg Yankovsky, Larissa Tarkovskaya, 
Alla Demidava 
Mosfilm 
Sovexportfilm 
Kalaschnyj perevlok 14, 
103009 Moscow 

A yna, sinemada sanatçının özyaşamına dayalı "Sekiz Buçuk". 
"Amarcord", "400 Darbe" ya da "Fanny ve Alexandre" gibi 
başyapıtıarın yolunu izleyerek kişisel tarih ve yaratma sorunları 

üstünde engin bir düşünme örneğidir Bir azanın öyküsüdür bu yer yer 
kullanılan dizeler, Tarkovski'nin babası ozan Aleksey Tarkovskı'ye aıtlir 
Kahramanımız, zaman zaman. gerçekte sürekli bilinç ve bilinçaltı 
dünyalarında dolaşır, birinden öbürüne geçer Bunlar. sanatç ın ın gelişimini, 
yapıt vermesini sağlayan soyut etkilerin ve düşünsel gel-gitlerin simgesel 
bir görsel bütünlüğe dönüştürülmesi çabasıdır Geçmişle bugün arasındaki 
karşı l ıkl ı etkileşim içinde, sanatç ı ,  bil inçten arınmış ve alabildiğine modern 
bir harikalar ülkesinde dolaşan Alis gibidir Tarkovskı'nin mıstik öz portresi, 
onun estetik-felsefi tavrını da belirginleştirir O .  sanatçının savaşımını ve 
acısını evrensel ve düşünsel güçlerin tam ortasına yerleştiren romantik bır 
kişiliktir 1 n the artful ly autobiographıcal Iradition of ci ııematıc masterpieces 

such as "8 and a Half" "Amarcord', "400 Blows" or "Fanny and 
Alexandre " "Mirror" is an example of a deep medilation on problems 

of personal history and creativity This ıs the story of a poet the oijen 
quoted poems belong to Tarkovsky's own father. the poet Aleksey Alexeı 
Tarkovsky. He constantly slips quite usually between conscious and 
subconscious experiences The film is an essay in the transformatian of 
the abstract impulses and influences on the artists development and 
creation into a syrııbolic and visual lexicon_ Within the reciprocal impact 
between the pası and the present. the artisi is a kin d of conscience ridden 
Al ice in a mist shrouded. modernisi wonderland. Tarkovsky's mystical seli 
portrait makes his aesthetıc and philosophical position crystal clear He ıs 
a romantic sensibil ity that places the personal pain and struggle at the 
centre of universal and spiritual forces. 



U S T A L A R A  S A Y G I  S S C B  
T R I B U T E S U S S R  

STALKER 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distributıon · 

1979/35 mm./Renkli (color)/161' 

Andreı Tarkovskı 
Arkady Strugatsky, Boris Strugatsky 
Aleksandr Kaidonovsky, Anatoly 
Solorıitsyn, Nıkolai Grinko, 
Alisa Freindlikh 
Mosfilm 
Sovexportfilm 
Kalaschnyj perevlok 14, 
103009 Moscow 

Y oksul bir evde yaşayan izsürücü, bir gece uyandırı l ır. Karısının 
karşı gelmesine rağmen, bir yazar ve bir fizikçiyi, yetkililerin 
girilmesini yasakladıkları "bölge"ye götürmeyi kabul eder. Giriş 

yolunu yalnız bir kaç izsürücünün bildiği "bölge", düşen bir göktaşının 
açtığı ve içinde "dilek odası" adlı bir bölüm bulunan kuş uçmaz, kervan 
geçmez bir yerdir. Polisten kaçarak ulaştıkları "bölge yakınlarında, bu üç 
kişi, içine giren herkesin dileğinin yerine geleceği "dilek odası"nın 
gerçekliğini tartışır: Acaba böyle bir yer var mıdır ; yoksa izsürücüler, 
çağdaşlarının korku ve tutkularını araştırabilmek için böyle bir yer mi 
uydurmuşlardır? 

M inıng orıce aga
.
ın the science tiction form for ıts potential to 

articulate, in metaphoric terms, spiritual and philosophical 
issues of crucıal and recurring concern to him, Tarkovsky makes 

of Stalker a worthy successor and development of Solaris. Again too, the 
central mystery is a cipher, a cosmic MacGuffin a room, situated deep in 
a fecund, swamp like expanse of land, forbidden to trespassers by the 
government, and kn01m only as the "Zone". To penetrate the Zone and 
reach the room (which has powers, it is whispered, to grant wishes), one 
must secure one of those few who know the treacherous jungle and its 
ways, who are called stalkers. lnto the Zone three men go ·a scientist, a 
writer and a stalker· in search of the magical and sinister room. As with 
the living planet Solaris, the room in Stalker is merely a pretext for the 
mobilazation of the forces of memory and morality: the room is a place 
where the pası and preseni mingle and become, alması imperceptibly, the 
same thing 
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U S T A L A R A S A V G 1 S S C B 

KURBAN 
OFFRET 
SACRIF ICE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (Color)l145' 

Andrey Tarkovski 
Andrey Tarkovski 
Sven Nykvist 
Andrei Tarkovski, Michal Leszczylowski 
Eriand Josephson, Susan Flettwood, 
Vale

.
rie Mairess 

Swedish Film Institute 
Argos Film 
Film Four International 
Swedish Film Institute 
Box 27126 S-10252 
Stockholm 

D aha nişanlı l ık yıllarında şimdiki eşiyle birlikte evde oturan bir 
profesörün doğum günü nedeniyle toplanan ailesi, sofraya oturmak 
üzereyken televizyonda bir konuşma yapan başbakan "atom 

savaşı"nın başladığını duyurur. Yayın yarıda kesilir ve gerçekten mi, 
yoksa profesörün bilinçaltında mı geliştiği kestirilemeyen bu olayın ilk 
belirtisi olarak alçaktan geçen, sesten hızlı uçakların gürültüsüyle bir 
panik başlar. Profesör, dünyanın ve sevdiklerinin kurtulması için kendisini 
kurban vermesinin gerekliliğine inanır ve görevini yerine getirmek 
amacıyla kendisine karşı eyleme geçer. 

T he professor lives with his wife in a beautiful house on the shore 
of a lake where they came and settled while they were stili 
engaged. The family has gathered to celebrate to protessor's 

birthday, bul just as they are about to sit down at the table they hear 
the prime minister making a speech on the television announcing the 
outbreak of a nuclear war. The transmission is suddenly interrupted, and 
with the sound of low-flying, supersonic aircralt, the first sign of the event 
which may be real or may be taking place in the professor's 
uncounscious . The professor decides it is necessary to sacrifice himseli in 
order to save the world and those he loves, and takes the necessary steps 
to put this into elfect. 



ETTORE SCOLA 

E ttore Scola. Sinema Günleri'nin "Ustalar" bölümünün kuşkusuz 
ilgisiz kalınmayacak bir diğer italyan sinema ustası. Uzun süre 
D ina Risi, Nan i Lay, Steno. Ni no Manfred i , Antonio Pietrangeli, vb. 

gibi başka yönetmenler için senaryolar yazdıktan sonra 1964'te 
yönetmenliğe başlayan Scola, yıllar geçtikçe ıtalyan güldürüsünün, alay 
ve toplumsal eleştirileriyle karıŞık en parlak ürünlerini ortaya koyan bir 
kişil ikten kendine özgü temaları, motifleri, kaygı ve sapiantıiarı olan bir 
yaratıcı-yönetmen kisvesine büründü. 1964'ten bu yana geride bıraktığı 
çeyrek yüzyıla sığdırılmış birbirinden ilginç filmlerle günümüzün büyükleri 
arasına karışmış Ettore Scola, bugün artık, ıtalyan güldürüsünün alçak 
gönüllü bir sanatçısı olarak başladığı sinemada, şimdi her filmi "yankılar 
yapan, geniş tarihselitoplumsal çağrışımlara" yol açan, kendine özgü ve 
önemli bir yönetmen düzeyine ulaşan, her filmi izlenmeye değer bir 
"usta". 
italyan Yeni Gerçekçilik akımının mirasının kimi zaman ustal ıkla 
kullanılmasıyla içinde yer aldığı popüler ıtalyan güldürüsü ile oldukça 
"angaje" tavırl ı ,  ilerici bir sinemacının radikal tutumunu bağdaştırmaya 
çalışan bir yaratıcı kişiliğin çakıştığı Ettore Scola sinemasından seçilmiş 
"Birbirimizi öyle sevmişlik ki·C'eravamo tanto amati" . (1974), "Çirkinler, 
Kirliler ve Kötüler-Brutti, Sporchi e Cattivi" (1975), "üzel Bir Gün-Una 
Giornata Particolare" (1977), "Teras-La Terrazza" (1980) ve "Aşk Tutkusu· 
Passione d'Amore" (1981) gibi örnekler, özellikle geçtiğimiz yıllarda 
gösterilen "Varennes Gecesi" ve "Bala" gibi başyapıtiara vurulmuş olan 
Sinema Günleri "müdavimleri"nin kesinlikle kaçırmayacağı türden Scola 
filmleri. 

italyan burjuvazisinin ve işçi sınıfının taşlandığı , politikadan cinselliğe, 
turizmden fenimist eylemiere kadar çağdaş ıtalyan toplumunun amansız 
bir eleştiri süzgecinden geçirildiği Scola filmleri, tek bir etiketle 
sınıflandırı lamayacak, kolay tan ımiara sığmayacak türden. çeyrek 
yüzyıldan bu yana sinemada oldukça önemli bir mesafe katetmiş özgün 
bir yaratıcı yönetmenin ürünleri. 1931'de Napali yakınlarındaki Trevico'da 
doğan ve tıpkı Fellini gibi oldukça usta bir çizer olan Scola hukuk 
eğitimi sırasında içindeki sinema tutkusunu, tam bir "sinematek kuşu" 
olarak izlediği filmlerde gideriyordu ("Birbirimizi Oyle �vmiştik ki"deki 
olağanüstü "Bisiklet Hırsızları" bölümünü anımsayın). ıtalyan güldürüsü 
türünde senaryo yazarı ve yönetmen olarak kazandığı başarılarla 
yetinmeyen Scola'nın alaycı ve taşlamacı tavrının ötesinde. son derece 
kişisel sinema dünyasını haberleyen ve vaktiyle ülkemizde de gösterilmiş 
"üzel Bir gün" •. yönetmenin meslek yaşamında yeni bir dönemi açıyordu. 
Savaş sonrası ıtalya'sından kesitler veren ve 70'1i yıllarında ortalarında" 
artık kimi hayallerinin sonunu yaşayan bir kuşağın kişisel. grupsal ve 
toplumsal hesaplaşmasını yapan ve siyasal tavırla Latin duygusal l ığının 
harman edildiği" Birbirimizi üyle Sevmişlik ki", faşizmin tırmandığı 
yıllarda italyan toplumunu" üstüne çöken baskının daha da belirgin 
kıldığı kişisel mutsuzluklarını birbirlerinde gidermek zorunda kalan dul bir 
kadınla bir eşcinselin serüveni" aracıl ığ ıyla yansıtan "üzel Bir Gün" ve 
"Özel Bir Gün"den hemen önce çevrilmiş, yönetmenin deyişiyle "askeri, 
dinsel, ekonomik, endüstriyel, adli, idari, vb. biçimleriyle tüm iktidara 
karşı yönelliimiş bir taşlama" olan " Çirkinler, Kirliler ve Kötü ler ", Scola'n ın 
iyice olgunluğa eriştiğ_i 1980 öncesi döneminin sıradışı örnekleridir. Bir 
anlamda "Birbirimizi üyle Sevmişlik ki "nin devamı sayılabilecek ve 
nostaljiyle karışık bir toplumsal eleştiri içeren, hüzünle espriyi dengeleyen 
ünlü "Teras" ise yaşları SO'yi bulmuş, bir Roma cafe'sinin terasında bir 
araya gelmiş, geçmişi anarak çeşitli saplantı larını, kaygılarını, sorunlarını 
dile getiren bir grup eski arkadaşın çarpıcı öyküsüdür. Aşkın gizemli 
yapısını irdeleyen, insan ruhunun derinliklerine inmeyi deneyen "Aşk 
Tutkusu", çirkin bir kadınla yakışıklı bir subayın olanaksız ilişkilerini 
kabına sığmaz bir Latin coşkunluğuyla anlatan, büyük yankılar 
uyandırmış, değişik bir aşk öyküsü filmidir. 80'1erden sonra Scola 
sinemasının kilometre taşları olan "Varennes Gecesi"yle "Bala" yu 
geçmiş Sinema Günleri'nde izleme. olanağı bulan sinemaseverler, bu yıl 
programında yer alan "Birbirimizi üyle Sevmişlik ki, "Çirkinler, Kirliler ve 
Kötüler ", "Teras" ve "Aşk Tutkusu'nu da izlemek isteyeceklerdir sanırız. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1964 Se Permettete Parliamo di Donne/Kadınlardan Söz Edelim. 
1965 La Congiuntra/100 Milyon Kayboldu 
1965 Thrilling/Korku 
1966 L.:Arcidiavolo/Harika Belgafor 
1968 Riusciranno 1 Nostri Eroi a Ritrovare I'Amico Misteriosamente Scomparso 

in Africa/Kahramanlarımız Afrika'da esrarengiz bir biçimde kaybolan 
dostlarını bulmayı başabileceklermi? 

1969 l l  Commissario Pepe/Komiser Pepe 
1970 Dramme della Gelosia/Kıskançlık Dramı 
1971 Permette? Rocco Papaleo/Rocco Papaleo izin verirler mi? 
1972 La Piu Bella Serata della Mia Vita/Hayatamın En Güzel Gecesi 
1972 Festival Unita 72 
1974 Trevicolorino. Viaggio nel Fiat·Nam[Trevicolorino, Fiat·Nam'a Yolculuk 
1974 C'Eravamo Tanto Amali/Birbirimizi Oyle Sevmişlik ki 
1975 Brutti, Sporchi e Cattivi/Çirkinler, Kirliler ve Kötüler 
1976 Signore e Signori, Bounnotte/Baylar Bayanlar Iyi Geceler) (Comencini, 

Monicelli, Loy ve Magni ile birlikte) 
1977 1 nouvi Mostri/Yeni Canavarlar (Risi ve Maniceili ile birlikte) 
1980 La Terazza/Teras 
1981 La Notte di Varennes/Varennes Gecesi 
1983 Ballanda Ballando/Bala 
1985 Maccheroni/Makarna 
1986 La Famiglia/Aile 
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ETTORE SCOLA 

E ttore Scola is another ltalian film-director to be included in the 
"Masters of the Cinema" seetion of this year's Film Days. After 
spending several years writing screen-plays for directors such as 

Dino Risi, Nani Loy, Steno, Nino Manfredi and Antonio Pietrangeli, Scola 
himseli embarked on film-directing in 1964 and was soon recognized as 
the ereatar of the most brilliant examples of ltalian comedy, 
characterized by !heir peculiar blend of satire and social criticism and by 
!heir own particular themes, motifs, anxieties and obsessions. In the 
quarter century that has elapsed sine e 1964, Scola, who began as a 
maker of very modest comedies, is now a recognized "master of the 
cinema" whose every film awakes the keenest interest and gives rise to 
wide-ranging social and historicial associations. 

In his skilful use of the heritage of ltalian Neo-Realism, Ettore Scola, as 
a creative artisi. strives to reconcile popular ltalian comedy with the 
radical approach of the progressive cinema. "We all Loved Each Other 
So Much" (1974), "Ugly, D irty and Bad" (1975), "A Special Day" (1977), 
"The Terrace" (1980) and "Passion of Love" (1981), not to mention 
masterpieces such as "The Night of Varennes" and "The Bali", which 
were shown here last year, are all films which no !over of the cinema 
can altord to miss. 

Scola's films. in which we find ridicule of the ltalian bourgeoisie and the 
ltalian working-class and in which all aspects of contemporary ltalian 
society from politics to sex, tourism to feminism, are held up to pitiless 
derision. cannot be grouped under any one heading or classified in any 
one particular category, bul are all products of a creative artisi who has 
covered very considerable ground in the last quarter century. Born in 
Trevio near Naphis in 1931 and like Fellini, no mean artisi, Scola 
developed a passion for the cinematheque during his years as a law 
student (see the "Bicycle Thieves" episode in "We All Loved Each Other 
So Much). Not content with his success as writer and director of ltalian 
comedies, Scola transcended his satirical approach to open a new 
phase in his professional career as director with "Una Giornata 
Particolare", a film which heralded a new, highly personal approach. "We 
All Loved Each Other So Much", with its scenes from post-war ltaly, its 
portrayal of the personal and social preoccupations of a generation that 
saw its dreams shattered in the 70's, and its blend of political stance 
and Latin sensibility; "A Special Day", with its story of a widow and a 
homosexual who attempt to relieve a personal unhappiness made more 
acute by the increasing pressure on ltalian society during the first days 
of Fascist ascendancy; and finally "Ugly, Dirty and Bad", which 
immediately preceded "A Special Day" and which has been deseribed 
by its director as an attack on the establishment in all its military, 
religious. economic. industrial . judicial and administrative aspects. are 
three outstanding examples of the pre-1980 period of Scola's maturity 

"The Terrace" which. w ith its blend of social eritic i sm and nostalgh ia , wıt 
and melancholy, might well be regarded as a sequel to "We All Loved 
Each Other So Much" is the story of a group of old friends who gather 
on the terrace of a Roman cafe and indulge in memories of the pası. 
giving expression to all their various obsessions, anxieties and problems. 
"Passion of Love". which treats with unrestrained ltalian exuberance the 
impossible relations between an ugly woman and a handsome officer, 
seeks to examine the mystery of love and to penetrate the depths of the 
human soul. 



U S T A L A R A S A Y G I  i T A L Y A  
T R I B U T E S  I T A L Y  

BiRBi R iM iZ i  ÖYLE SEVM iŞl iK  Ki 
C 'ERAVAMO TANTO AMATI 
WE ALL LOVED EACH OTHER SO MUCH 

Yönetmen/Director Ettore Scoıa 
Senaryo/Script R .Maccari, E.Scola 
Görüntü Yönetmeni/Photography • Dario Di Pal ma 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1975/35 mm./Renkli (color)/115' 

Armando Trovalol i 
Nino Manfredi, Linda Moretti, Giovanni Rovini, 
Maria Luisa Santella, Pietro De Luca, 
Alfredo D' lppol ito, Marina Faso l i ,  
Luciano Paglluca, 
Giuseppe Paravati, Salvatore Saplenza 
Champion Cinematografica 
Champion Cinematografica 
Piazza Aracoli 1 Roma 

A lmanlara karşı bir l ikte savaşmış olan üç yakın dost savaştan san ı 
birbirlerinden kaparlar. Yirmi beş yı l  sonra yeniden karşılaşırlar vı 
üçü de aynı kızdan hoşlanır. Luciana. Luciana önce Antonio'yla 

bir ilişki yaşar, ondan ayrı l ı r  ve Gianni'yle birl ikte olur ve sonunda 
üçüncü arkadaş Nicola'yla da bir ilişki kurar. Ancak yaşam her birini ayı 
seçimlere sürüklemiştir. Luciana sonuçta yine Antonio'ya döner. Ettore 
Scola'n ın  ıtalyan yakın tarihinin uzun bir bölümüne bir avuç kahramanı 
aracıl ığıyla yaklaştığı önemli ve çok beğenilen yapıt ı . .  

T hree close friends who have fought together against the German 
lose touch with one anather alter the war. They meet again 
twenty-five years later and tali in love with the same girl, Luciana 

Luciana first has a love affair with Antonio, then leaves him for Gianni 
who abandons her and finally enters in relationship with Nicola, the 
third of the three friends. In  the end Luciana returns to Antonio. 
This is an important and very popular film in which Ettore Scola views 
stretch of recent ltalian history through the medium of a few character� 
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1 I T A L Y A  

T R I B U T E S  I T A L Y  

ÇiRK iNLER, Ki RL i LER VE KÖTÜLER 
BRUTTI , SPORCH I  E CATTIV I  
UGLY, DIRTY AND BAD 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Gönintü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yap ım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1974/35 mm./Renkli (color)/104' 

Ettore Scola 
Age, Furio Scarpel l i ,  Ettore Scola 
Claudio Girilla 
Raimondo Creciani 
Armando Trovaiol l i 
Nino Manfredi, Vittorio Gassman, 
Stefanio Sandrel l i ,  Stefano Satta Flores, 
G iovanna Ralli 
Pio Angeletti ve Adriano de Michell i 
Delta, ıtalya 

F i lm, Roma kenar mahallelerinde yaşayan insanların sorunlarından 
bir kesit verir. Olaylar bir aile sorunu üstüne yoğunlaşır Baba ile 
oğlu bir çok diğer akraba arasındaki kıskançlık, geçimsizlik ve 

sağlıksız duygular.Bütün anlaşmazl ıkların nedeni 20 kişi arasında bir türlü 
bölüşülmeyen bir miktar parad ır. Baba eve sevgilisim getirdiğinde 
çelişkiler, geçimsizlikler yoğunlaşır ve nefret iyice belirginleşir. Paranın 
yoksullar için öneminin altı koyuca çizilmiştir. Suçlanacak olan elbette 
sosyal adaletsizliktir 

T his film tells us about the problems of the people who l ive in the 
out·skirts of Rom e. Those who l ive in the shacks. Although the film 
speaks about those in the out·skirts of Rom e it could of course be 

Turin, Naples, Genova or Milan. The fi lm concentrates on a family 
problem• the grudges and the ill·feelings between father and son plus all 
the various relatives. The theme of all this ill·feeling is a certain sum of 
money although not much succeeds in diving about twenty persons The 
sum is one mill ion lire which have been given to the head of the family. 
The battles to obtain this money resemble those battles of high society 
families when a rich uncle is about to die. The l l l ·feelings become 
intense, the hatred accentuated particularly when the father brıngs home 
his lover. The impartance of money for the poor is clearly evident in thıs 
f i lm. Of course we see the extremes and the producer succeeds in 
showing who the blame belongs to social injustice 



U S T A L A R A  S A Y G I  I T A L Y A  

• •  • ll 

OZEL B IR GUN 
UNA GIORNATA PARTIGOLARE ,/ 
A SPECIAL DAY 

�\\\;\}\};::::=:::::::: .. 

Yönetmen/D irector 
Senaryo/Script 

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

Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1977/35 mm./Renkli (color)/105' 

Etiare Scola 
Rugerro Maccari, Ettore Scola, 
Maurizo Costanzo 
Pasqualino De Santia 
Armando Trovaloli 
Sophia Loren. Marcello Mastroianni 
Compagnia Cinematografica 
Champion 
V. I .P lnternationai-Largo Ponchiolli, 6 
Roma 

B ir bahar sabah ı .  Tiberi ailesinin yaşadığı apartmanın üçüncü 
katında Antonietta, kocası, kızı ve ikı oğlunun faşist üniformalarını 
giymelerine yard ım etmektedir. 1938'in 8 Mayıs' ıdır ve Roma, 

Adolf Hitler'in gelişini kutlamaktad ı r. Film bu günün h ikayesidiL Ama 
halka ait olan kutlamaların değil , Antoinetla'n ın  karşıdaki apartmanda 
yaşayan Gabriel Garcia i le tanıştığı özel b_ir günün hikayesidiL Gabriel, 
ıtalyan Radyosu'nda sunuculuk yaparken ıtalyan gururuna en büyük yergi 
olan ve toplumdan tümüyle dışlanarak cezalandır ı lan eşcinsellikle 
suçlanmış ve işini kaybetmiştir. Birl ikte uzun bir gün geçirirler ve gün 
boyunca birbirlerini tan ırlar, sırlar ın ı  açarlar ve birbirlerine bağlanırlar. 
Gabriel ilk defa bir kad ın ı  arzulamıştıL Antoinetta ise i lk defa bir araç 
değil tümüyle bir kadın  olduğunu hisseimiştiL Kutlamalar sona erdiğinde 
Gabriel eve döner. Fakat evinde, onu eşcinsellerin sürüldüğü küçük bir 
kasaba olan Carbonia'ya götürmek üzere iki polis beklemektedir. 1 t's a spring dawn. On the third floor of a large popular house, 

where the Tiberi family lives, Antonietta helps her husband, daughter 
and two boys to gel dressed with !heir fascist un iforms. lt's the 8th 

of May 1938 and Rame is celebrating the arrival of Adolf Hitler. The fi lm 
is the story of that day, not of the public ceremony, bul only of the 
private one of Antonietta and her meeting with Gabriel who l ives in the 
apartment across the street Gabriel was an announcer in the ltalian 
Radio and los! his job because he was suspected of homosexuality, the 
highest in sul! to the ltalian virility which had to be punished wilh 
complete isolation. lt's a long day that they will be together, and during 
that day they will know each other, canfide to each other and wil l come 
to know to be bound by a natural complicity. The first time in his life 
Gabriel feels the desire of a woman and for the first time Antoinetta 
feels to be a complete woman not only an instrument. The big 
ceremony ends and Gabriel, going back to his apartment finds two 
paliceman who will accompany him until he embarks and gets to 
Carbonia, the little town where all the homosexuals are banished . 
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U S T A L A R A  S A Y G I  i T A L Y A - F R A N S A 

T R I B U T E S  . I T A L Y  F R A N C E  

TERAS 
LA TERAZZA / 
THE TERRACE 

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

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution :  

1980/35 mm./Renkli (color)/160' 
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Ettore Scola 
Age, Scarpel l i ,  Ettore Scola 
Pasqualino De Santis 
Raimondo Crociani 
Armando Tovaioli , Vivaldi 
Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, 
Marcello Mastroianni ,  Jean-Louis 
Trintignant, Serge Reggiani, 
Stefania Sandrell� Carla Gravina, 
Ombretta Coll i 
Dean Films International (Roma) 
Les Films Marceau -Cocinor (Paris) 
Fi lmexport Group 
Via R_ Giovanelli 2/A Roma 

B ir kaç eski arkadaş Roma'da bir terasda verilen partide bir araya 
gelir. Buluşan kişiler genellikle iletişim, gösteri dünyası ve kültür 
politikas:yla ilgili işlerde çalışmaktadır. Tümü elli yaş dolaylarındadır. 

Dostlukları geçmişe dayanır; ancak aralarındaki ilişkide genel bir 
huzursuzluk egemendir. Düşlerini yitirmiş oldukları, başarısızlıklarını 
algıladıkları bir dönemin içindedir tümü de ... Sadece kadınlar kendi 
güçleriyle varolmakta kesin kararl ıdır ve hala "her şey olasıdır" diye 
düşünebilmektedir. 

A few old friends meet at a party on a terrace in Rame. They are 
all involved in the world of communication, the medıa or cultural 
politics. Alması all of !hem are araund fifty They are all old frıends, 

bul a general unease affects !heir relations_ They are at a poınt ın lıfe 
where they lose !heir illusions and realise theır failures. Only the women 
remain firm and decided, stili able to believe that all things are possıble 



U S T A L A R A  S A Y G I  i T A L Y A  F R A N S A  

AŞK TUTKUSU 
PASS IONE  d 'AMORE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncularieast 

Yapım/Production 

Dün'{d Dağıtımı/World Distribution : 

1981135 mm./Renkli (Coıor)/117' 

Ettore Scola 
Ruggero Maccari 
Claudio Ragona 
Raimondo Crociani 
Armando Trovajoli 
Valeria D'Obici, Bemard Giraudeau, 
Laura Antonelli, Massimo Girotti, 
Jean-Louis Trintignant, Bemard Blier 
Franco Committeri 
Massfilm (Roma), Rizzoli Film (Roma), 
Marceau-Cocinor (Paris) 
INTRAFILM 
Largo Ponchiel l i ,  6 Rame 

B ir sınır gamizonunda, oldukça Kaba ve aldırışsız bir dizi subayın 
arasında güzel bir evli kadına aşık ulan yakışıklı bir subay ile 
çirkinliği nedeniyle toplumun tümüyle dışına iliimiş bir kad ın 

arasında giderek bir tutku doğar. Asker yaşamını belirleyen gelenek, 
disiplin ve çatışma eksikliği hüzünlü bir ortam yaratmaktadır. Yıkıcı 
boyutlar kazanan bu tutkunun şiddetini, içinde bulundukları ortam daha 
da çok ortaya ç ıkarır. Kişiler arasında belirli bir iletişimsizlik vardır; sözler 
tersine dönüşebilir, sevgiiiiere ihanet edebil ir, bazı şeyleri saklayabilir ve 
hatta yokedebilir. Yakışıklı Giorgio ile çirkin Fosca arasındaki gerçek 
iletişimin gerçekleştiği aşama, sessiz aşk anlarıdır. 1 taly, 1862: Cavarly Captaion Giorgio Bacchetti, a hero of the Crimean 

campaign, is in love with Clara, a beautiful married woman, but they 
are separated when he is sent to a frontier garrison. He writes to 

her every day, but cannot help being curious about his colonel's cousin 
Fosca, always confined to her room because of ili-health. He finally 
meets her and is shocked to find she is as ugly as Clara is beautiful. 
Fosca talls for him at once, and finds or creates every possible exeuse 
to force her presence upon him. Literally persecuting him. To avoid her, 
Giorgio throws himseli into his mil itary duties, fareing his men to march 
for hours through the alps. He finally eams a few days leave and huries 
to Clara's side. During his absence Fosca's health deterioraties 
alarmingly; she sulters from conculsions, and when he retums Giorgio 
appears pervaded by a strange desire for sacrifice and self·destruction, 
and soan its is his health that worries the doctor. During anather leave, 
Giorgio and Clara are deliriously happy, but both sense they shall never 
meet again. Christmas comes, and thanks to the doctor's intervention 
Giorgio is transfered back to the city. Fosca hysterically and publicly 
implores Giorgio not to leave her; horrified, the calanel challenges him 
to a duel. That night Giorgio retums to her room: he has discovered 
that he loves her. Next moming Giorgio kilis the calanel in the duel, and 
Fosca dies content alter the only night of love in her life. 
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VITTOR IO  VE PAOLO TAVlAN I 

E n son, iki marangoz italyan kardeşin, yüzyıl başlarında kuruluş 
dönemindeki Amerikan sinemasında yapılan kimi ünlü filmierin 
dekorlar ın ı hazırlamalarının öyküsünü anlatan "Günaydın Babil· 

Good Marning Babilonia" ile sinemaseverlerin gündemine gelen Vittorio 
ve Paolo Taviani kardeşler, 1970 sonrası ıtalyan sinemacı kuşağın ın en 
önemli adlarından. Bu yıl Sinema Günleri'nde üç yapıtıyla ("AIIonsanfan· 
Haydi Çocuklar", "La Notte di San Larenzo-San Lorenzo Gecesi" ve 
"Good Morning Babilonia-Günadın Babil") konuk edeceğimiz, Türk 
sinemaseverlerinin 1978'1erde izlemek bahtına erdikleri "Padre Padrone· 
Babam ve Ustam'la tanıdıkları Vittorio ve Paolo Taviani kardeşler, "Yeni 
Gerçekçil ik" akımının mirasına sahip ç ıkan, toplumsal olanla bireysel 
olanı, akılcı l ıkla duygusall ığ ı ,  radikal bir tavırla şiirselliği harmaniayan ve 
ıtalyan toplumunun çağdaş çelişkilerini, ıtalyan insanının dramını 
sergileyen, özlü bir sinema anlayış ın ın ürünü filmleriyle uluslararası 
alanda ünlendiler. 
Mussolini döneminde faşizme karşı çıktığı için başı beladan 
kurtulamayan l iberal bir avukatın çocukları olarak 1929'da ve 1931'de San 
Miniata'da doğan Vittorio ve Paolo Taviani'nin içlerine sinema ateşi, Pisa 
Üniversitesi'nde sanat ve hukuk eğitimi gördükleri yı l larda düştü. Sinema 
kulübü kurmakla ve sinema eleştirileriyle başlayan sinema tutkusu başka 
bir Pisa ' l ı  olan italyan sinemacısı Valention Orsini'yle birl ikte 
gerçekleştidikleri kısa filmlerle _iyice alevlendi. Siyasal bakımdan aç ı kça 
tavır almaktan çekinmeyen ve ıtalya'n ın  feodal geçmişiyle bugünü 
arasındaki çatışmaları sergileyen, yalın ve duyarlı fi lmleriyle çağdaş 
ıtalyan sinemasının en önemli ustaları arasında yerlerini aldılar. 
"Bozguncular" (1968}, "Akrep Burcu Altında"(1969), "Aziz M ikele 'nin Bir 
Horozu Vardı" (1972}, "AIIonsanfan·Haydi Çocuklar"(1974}, gibi çizgi dışı 
i lk dönem filmlerinden sonra, Gavino Ledda'nın di l imize de çevrilmiş 
özyaşamsal romanından uyarlanmış, Sardunyalı yoksul bir çobanın 
babasıyla ilişkilerini eksen alan "Babam ve Ustam"la 1977 Cannes Film 
Festivali 'nde y ı i lardan beri i lk kez hem büyük ödül Altın Palmiye'nin, hem 
de uluslararası eleştirmenler ödülünün sahibi oldular. "Padre Padrone"nin 
ardından başyapıtlarını sürdüren Taviani kardeşler, "Çayır- l ı Prato"(1980) 
ile sinemada izlenen en güzel ve en lirik aşk öykülerinden birini 

anlattıktan sonra, 20ünya Savaşı 'n ın  son günlerinden siyasal ve 
toplumsal çağrışımlar içeren acı l ı  bir olayı büyük ölçüde kendi ailesel 
anılarından da yararlanarak başka bir başyapıla dönüştürdüler: "La notte 
di San Larenzo-San Lorenzo Gecesi:' "Anıların kelebekler gibi uçuştuğu" 
bu filmde Yeni Gerçekçiler'in o "insancıl ve sıcak" yaklaşımları, bir kez 
daha açık seçik belirginleşiyordu. 

ikinci Dünya Savaşı 'n ın  çalkantı l ı  ve kargaşa içindeki son günlerinin 
ltalya'sı .  Taviani' ler, "San Lorenzo Gecesi"nde kendi anne ve babalar ının 
anılarından yola ç ıkarak, o günlere geri dönüyorlardı. Almanların geri 
çekildiği, Amerikal ıların ilerlediği, taşislierin ise son cinayetlerini işledikleri 
karmakarışık günlerde küçük bir kasaba olan San Martina'dan bir grup 
insan, kutsal San Lorenzo Gecesi'nde Amerikal ıların elindeki bölgeye 
geçmek üzere yola çıkıyorlardı filmde. Bu yolculuk "insana ve tarihe 
alçakgönüllü bir tan ıkl ık olarak nitelenecek alçakgönüllü bir başyapıla" 
dönüşüyordu. Söz konusu yolculuğu, küçücük bir çocukken yaşayan 
Cecilia'nin belleğinde kalmış, bölük pörçük ama anlamlı anılardan 
izlediğimiz filmde, konusu mesajı ve görsel zenginlikleriyle ve anlatım 
özellikleriyle kolay kolay unutulamayacak türden bir başyapıt daha ortaya 
koyan Taviani kardeşler daha sonra, eğlence öğesinin ağır bastığı , cilalı 
Amerikan filmlerinden farklı, duygusallığın ve şiirselliğin kol gezdiği, . 
olağanüstü, katıksız sinema tad ı veren bir fi lm daha yaptılar: "Kaos." l ik 
kez 1984 Venedik Film Festivali'nde gösterilen fi lm, seyri keyifli, iz 
bırakan bir yapıt olmasının ötesinde, geri kalmışlık üstüne son yıl larda 
gerçekleşiiriimiş en özgün ve etkileyici yapıtlardan biriydi. "Kaos"un 
video kaseti ve TV ekranında gösterilmesi sayesinde, sinemaseverlerimiz 
Taviani kardeşlerin sinemasına daha bir "nüfuz ederek" !ad ına vard ılar. 
"San Lorenzo Gecesi"nin kazandığı evrensel başarıdan sonra ABD'den 
çağrı alan Taviani' ler, von Stroheim, Leone ve Wenders'den yıllar sonra 
Hollywood'un yolunu tutuyorlardı .  

Taviani'lerin hem ilaiyaniarı hem de Amerikalıları ilgilendirecek yeni 
tasarıları sonunda "Günayd ın Babil"i doğurdu. Bu yıl Sinema 
Günleri'nde izleyeceğimiz bu film konusunda yaratıcıları şunları 
anlatıyordu: "1914'te San Francisco'da düzenlenen uluslararası bir sergide 
" italyan Çadırı" çok büyük olay yaratmıştı. O dönemde sinemanın 
babalarından David Wark Griffith "Hoşgörüsüzlük·lntolerance" adlı ünlü 
filmine hazırlanmaktaydı .  Bizim ıtalyan çadır ın ı  görünce, bunu yapan 
sanatçıların mutlaka fi lminin dekorlarında çalışmalarını istedi. Işçilerin, 
sanatçıların tümü italya'ya döndü, sadece iki kişi kaldı . "Günaydın Babil" 
işte bu iki kardeşi anlatıyor. Önce baba toprakları Tascana'daki yaşamları, 
sonra San Francisco'ya göçmen olarak gidişleri ve Griffith ile 
buluşmaları, konuşup anlaşmaları ve "Hoşgörüsüzlük" fi lmiyle de sinema 
dünyasına merhaba demeleri .. . "Günayd ın  Babil''de yönetmen, yaşamının 
bel l i  bir noktasında geri dönüp baktığında, hep düşündüğü fi lmi 
gerçekleştirdiğini görür. Oysa biz şimdi bambaşka bir film yapt ı .  Her şey 
çok değişik. Hemen hemen her filmde benzer konuların, farklı işlendiğini 
görürsünüz.. Bu film diğerlerinden çok değişik ve diğerleriyle "müthiş" 
benzerlikleri var." 

"AIIonsanfan-Haydi Çocuklar", "La Notte di San Lorenzo" ve son filmleri 
"Good Morning Babilonia·Günaydın Babil" ile bu yıl Sinema Günleri'nin 
"Ustalar programını şenlendirip renklendirecek olan Taviani Kardeşler'e 
herhalde hiçbir sinemasever ilgisiz kalmayacaktır. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1962 Un Uomo da Bruciare/Yakılacak Adam (Calentino Orsini'yle birlikte) 
1963 ı Fuorilegge del Matrimonio/Evlilik Yasakları 
1967 1 Sovversivi/Yıkıcılar 
1969 Sotto il Segno dello Scorpjone/Akrep Burcu Altında 
1971 San Michele Aveva un Gallo/Aziz Mikele'nin Bir Horozu Vardı 
1974 Allansanlan 
1977 Padre Padrone/Babam ve Ustam 
1979 l l Prato/Çayır 
1982 La Notte di San Larenzo/San Lorenzo Gecesi 
1984 Kaos 
1987 Buon Giorno Babylonia/Günaydın Babil 



G ood Morning, Babilonia" tells the story of two brothers, ltalian 
carpenters, who built the decor for American films, same of them 
quite important, at the beginning of the century, during the 

foundation years of the American cinema. lt is the work of the brothers 
Vittorio and Paolo Taviani, the most important names in the post-1970 
generatian of ltalian film-makers, who are represented in this year's Film 
Days by three films - "AIIonsanfan", "The Night of the Shooting Starts" 
and "Good Morning, Babilonia". The brothers Vittorio and Paolo Taviani 
have won international renown for !heir highly individual approach to the 
cinema, in which "New Realism" is employed to reveal the 
contradictions in ltalian society and to .illustrate the d rama of ltalian men 
and women in a radical and poetic blend of the communal and the 
individual, reason and emotion. 
Vittorio and Paolo Taviani were born in San Miniata in 1929 and 1931 
respectively, the sons of a lawyer of l iberal views who had sutfered 
severely for his opposition to fascism under Mussolini. They first took 
interest in the cinema while studying art and law at the University of 
Pisa. Their love of the cinema, whieh led them first of all to found a 
cinema club and engage in film criticism, later manifested itself in the 
realization of a number of short films in co-operation with the ltalian 
cineaste valention Orsini. With !heir severe bul deeply-felt films, in which 
they had no hesilation in assuming an explicit palilical stance and in 
which the conflict between contemporary ltaly and its feudal pası was 
clearly depicted, they were soan recognized as two of the most 
important masters of the Modern ltalian cinema. The films of !heir first 
period · "The Subversives" (1968), "U nder the Sign of Scorpio" (1969), 
"St.Michael Had a Rooster" (1972) and "AIIonsanfan" (1974) were 
followed by "Padre Padrone" based on an autobiographical novel 
describing the relations between a poor Sardinian shepherd and his 
father, the first film for many years to win both the "Palme d'Or" and 
the " International Critics' Prize" at the Cannes Festival (1977). This was 
followed by a series of master-pieces, the first of which was "The 
Prarie" (1980), one of the loveliest and most lyrical love stories in the 
history of the cinema. Alter his came "The Night of the Shooting 
Starts", a masterpiece in which events with strong palilical and social 
overtones from the last days of the Second World War are combined 
with the Tavianis' own family memories. In this film, in which 

' 

"memories flutter pası like butterflies", the warmth and humanity of Neo
Realism is once more clearly revealed. 
In "La Notte di San Lorenzo" the Taviani brothers, setiing out from the 
memories of !heir own father and mother, return to the ltaly of the last 
turbuleni and chaotic days of the Second World War. Just as the 
Germans were retreating, the Americar.s were advancing and the fascists 
were perpetrating the last of !heir atrocities, a smail group of people set 
out on the holy night of San Lorenzo from the little country town of San 
Martine to make !heir way into the region !hen held by the Americans. 
This journey is converted into a modest masterpiece that might well be 
deseribed as a humble witnesss to history and humanity. The journey 
remains in the memory of Cecilia, who took part in it as a smail child, 
an the scattered bul always meaningful memories, the message of the 
film and the visual richness all combine to form an unlorgettable 
masterpiece. This was followed by "Chaos", in which entertainment plays 
a greater role, bul which is distinguished from the glossy American films 
by its deep poetic feeling and its extraordinary cinematic purity. lt was 
first shown in lhe Venice Film Festival of 1984, where it was acclaimed 
not only as a film that left behind it an indelible impression, bul as one 
of the most distinctive and impressive of the recent films on the subject 
of backwardness. Fallawing the international success of "La Notte di 
San Lorenzo" the Taviani brothers were invited to the USA, to which they 
set out in the wake of Von Stroheim, Leone and Wenders. 

The Taviani brothers, alter examining a number of themes that would 
interest both the Americans and the ltalians, produced "Good Morning 
Babilonia". This film, one of those to be shown in this year's Film Days, 
is deseribed by its creators as follows: " In an international exhibition 
held in San Francisco in 1914 a great sensatian was created by the 
"ltalian Pavilion". At that time David Wark Gritfith was preparing his 
famous film "lntolerance", and on seeing the ltalian pavilion he decided 
that the crallsmen responsible for its construction should be employed 
on the decor for his film. The crallsmen and artisans who had woiked 
on the pavilion had all returned to ltaly, leaving only two behind. "Good 
Morning, Babilonia" is the story of these two brothers. First of all we 
are introduced to !heir life on !heir paternal acres in Tuscany, !hen their 
journey to San Francisco as immigrants, their meeting with Gritfith, their 
coming to an agreement with him, and !heir first introduction to the 
world of the cinema through the film " lntolerance" . . .  In "Good Morning, 
Babilonia" the director turns at a certain point in his life and looks 
back, and sees that he has realized the film he had always thought of. 
We, �owever, have made quite a ditferent film. Everything in it is quite 
ditferent. You will meet the same themes that are treated in alması every 
film, bul they are treated in an utterly ditferent way. This film is very 
ditferent from the others, bul !here are extraordinary similarities:· 
The lnclusion of "AIIonsanfan" "The Night of the Shooting Starts" and 
"Good morning, Babilonia" in the "Masters of the Cinema" seetion of 
this year's Film Days is an event to which no lover of the cinema can 
remain inditferent. 
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U S T  A L A R  A S A  V G 1 i T  A L  V A . 

ALLONSANFAN 

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

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1974/35 mm./Renkli (color)/111 '  

Paolo ve Vittorio Taviani 
Paolo ve Vittorio Taviani 
Guiseppe Ruzzolini 
Roberto Perpignani 
Enni.o Morricone 
Mareel lo Masıraian ni, Lea Massari, 
Mimsy Farmer, Bruno Cirino, 
Laura Belli 
MK2 
55, rue Traversiere 75012 Paris 
SAC IS 
Via Tomacell i , 139 
Roma 

-ı 

1 816'da Napolyon imparatorluğu'nun yıkı l ışından sonra Restorasyon 
döneminde devrimci etkinlikleri nedeniyle hapse düşmüş bir italyan 
aristokratı olan Fulvio lmbriani hapisten çıkar. Fulvio çökmüştür, 

arkadaşları kendisinden kuşkulanmaktadır. O güne dek yadsıdığı aile 
çevresine dönmeye karar verir. Militanlığın unutturduğu ve yıkmaya çalıştığı 
sınıfa ait huzur dolu yaşantıyı orada yeniden bulur. Ne var ki, koşullar 
gereği giderek yeniden bir siyasal seçim yapmak zorunda kalacak, ancak 
bu seçimin sorumluluğunu taşımayacaktır artık . . .  

F ulvio lmbriani, an ltalian aristaerat who was imprisoned for 
revolutionary activities during the period of the Restaration that 
followed Napoleon's defeat, now leaves prison; a broken man, 

suspected by all his former friends. He decides to return to the family 
home he had rejected. There he forgets his former revolutionary ideals and 
finds peace and happiness amongst the class he had once attempted to 
destroy. He will once again have to make a palilical choice, bul he will not 
have to bear the responsibility for this choice. 



U S T A L A R A  S A Y G I  i T A L Y A  
I!J BI!1!ilm T E s ı T A L y 

SAN LORENZO GECESi 
LA NOTIE DI SAN LORENZO 
THE NIGHT OF SHOOTING STARTS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 

Görüntü Yönetmeni/Photography . 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 
Dürrya Dağıtımı/World Distribution . 

1982/35 mmJRenkli (color)/106' 

Paolo ve Vittorio Taviani 
Paolo ve Vittorio Taviani, Giuliani, 
Tonina Guerra 
Francoxdi Giacomo 
Roberto Perpignani 
Nicola Piovani 
Omero Antonutti, Margarita Lozano, 
Claudio Bibagli, Massimo Bonetti, 
Norma Martelli 
RAl - Ager Cinematografica 
SAC IS 
Via Tomacelli 139 

G erçek ve düş ürünü olayların birbiriyle içiçe geçtiği, gerçeği 
yeniden kurgulayan çocuk belleği; geçmişe açılan bir pencere. 
Taskana bölgesinin muhteşem manzarası içinde özgürlüğünü arayan 

ve bu nedenle Almanlara boyun eğmeyen bir avuç köylünün öyküsü .  
ıtalya'nın topraktan soyutlanamayan politik tarihinden b i r  kesit Taviani 
kardeşlerin bu ünlü filmi, özellikle Nazi'lerin toplu kıyımı gibi sahneleriyle 
büyük ilgi görmüş ve anti-faşist sinemanın da başyapıtları arasında yer 
almıştı. 

A child's memory; in which the events of reality and the ones of 
the imagination are mingled and mixed and the memory 
reconstr ucts the reality_ A window opened to the pası. 

The backdrop is Tascana with its marvelous scenery. The film tells the 
story of a handful of villagers, searching for !heir freedam and theretare 
not giving up against the Germans. 
A seetion from ltaly's palilical history which can'! be abstracted from the 
history of its soil. This famous film of the Taviani Brothers has made an 
impact especially with its scenes of the Nazi massacre and is one of the 
masterpieces of the anti-taeisi cinema. 
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U S T A L A R A  S A Y G I  A B D I T A L Y A F R A N S A 

T R I B U T E S  U S A  I T A L Y  F R A N C E  

GÜNAYD I N  BAB i L  
BUON  G IORNO BABYLON IA 
GOOD MORNING BABYLONIA 

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

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (Color)/118' 

Paolo-VIttorio Taviani 
Paolo-Vittorio Taviani, Tonina Guerra 
Fabio Conversi 
Nicola Piovani 
Vincent Spano, Joaquiıiı de Almeida, 
Greta Scacchi, Desiree Becker, 
Charles Dance, Bilrangere Bonvoisin, 
Omero Antonutti, Margarita Lozano, 
David Brandon, Brian Freilino 
Filmtre-MK2 Productions, Pressman 
Film Corp. 
RAI-Films A2 
SAC IS 
Via Tomacelli 139 
Roma 

F ilm adları genellikle belirli nedenlerle doğarlar işte, belki ilk bakışta 
şaşırtıcı olabilecek, ancak hem kulağa hoş gelen, hem de kökeni 
açık bir ad: "Günaydın Babil" . . . .  Bu film, gerçekten de, Griffith' in 

"Hoşgörüsüzlük" adlı yapıtının dört bölümünden birinden esinlenir; 
bölümün adı da "Babil"dir. Film, 1913-14 yıllarının Hollywood'una, 
sinemanın doğuşuna bir selamdır. Yapıt iki kişinin öyküsünü anlatır: 
Taskanya'l ı iki sanatçı ve katedral onarımcısı, ülkelerini bırakıp 
Hollywood'a gelir. Sanatçılar, Griffith' i .  sinemayı, dekor yapmanın 
güçlüklerini ve çekicil iğini keşfederler Geçmişte anonim biçimde bir 
katedralin yapımına katılma eylemi yine anonim biçimde bir tilmin 
yapımına katılmaya dönüşmüştür giderek 

G enerally, a !ille is born for apparent reasons this one is not easily 
understood bul sounds good, and has very definite origins. The 
film, in fact, was inspired by an episode from Griffith's 

" lntolerance" which took place in Babylon lt is a salute to the 
Hollywood of 191311914, a salute to the bir! h of moviemaking ı ı is a 
story of two distinguished craftsmen from Tuscany, restarers of great 
cathedrals, who arrive in Hollywood to discover Grifftih and progressively 
the cinema. Bul, even more important is !heir discovery that artistic 
creation which yesterday meant building cathedrals, today consists of 
creating great films. 
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B i R  A V R U P A  S i N E M A S I N A  D O G R U  Y U N A N I S T A N F R A N S A l T A L Y A  

T O W A R D S  A E U R O P E A N  C I N E M A G R E E C E F R A N C E I T A L Y  

ARIC I  
O MEL ISSOKOMOS 
THE BEEKEEPER 

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

Yapım/Production 

Theo Angelapoules 
Theo Angelapoules 
Giorgos Arvantis 
Eleni Karaindrou 
Marcello Mastroianni , Nadia Mourouzi, Serge Reggiani, Jenny Roussea, 
Dinos l l iopoulos, Nikos Kouros, Vassia Panagopoulou 
Greek Film Gentre 
MK2 Productions 
ERT-1, RAl 

Dünya Dağıtımı/Word Distribution: MK2 

1986/35 mm./Renkli (color)/140' 

55, Rue Traversiere 
Paris 

S pyros, sağlam yapı l ı ,  kırlaşan bıyıklı bir Yunan köylüsüdür. Herkesee bilinmeyen bir Yunanistan'da 
yaşar; sisli gün doğumlarının, hüzünlü günbatımlarının ve taştan köylerin Yunanistan'ında . . .  Film 
Spyros'un,ölümüne doğru çıkmış bir adamın öyküsüdür. Adam, bütün düşlerine ve o ana kadar 

yaşamını oluşturan herşeye sırtını çevirmiştir. Herşey, doğa bile, arılar bile Spyros'un büyük tutkusudur. Ve 
arıların eşliğinde, baharın çiçek verme sürecini izleyerek vard ığı tarlada -elleri ve yüzü çıplak- bir renk ve 
devinim karmaşası içinde kendini arı lara ve ölüme bı rakıverir. 

S pyros is a robust, moustached and slightly greying Greek peasant. He lives in a seeret Greece, one 
of misty dawns, melancholic sunsets and stone vil lages. The film is on Spyros, the story of a man, 
of his journey to death. This man has turned his back on all his dreams, bul alsa on all that, up to 

this moment. had consituted his life. 
Everything, even Nature, even the bees are his greatest passion. And it is in the company of bees that 
Spyros follows the long spring course of flowering, to the field where he allers himseli to them, with his 
face and hands bared, in an apotheosis of mavement and colour, to die. 

THEO ANGELOPOULOS 

1936'da Atina'da doğdu Atina 
Üniversitesi'nde ve Paris'te LD.H.E .G.'de 
hukuk öğrenimi gördü 1964'ten 1967'ye 
kadar Atina' ı n  günlük gazetesi "AIIagi"de 
film eleştirilerı yazdı. Ilk uzun filmıni 
1970'te çevirdı: "Reconstruction" Filmleri 
birçok ödüller almıştır. 

Born in Athens in 1936. Studied Law at 
the University of Athens and then at 
LD.H.E.C. in Paris_ From 1964 to 1967 he 
was film eritic for the Athens daily 
"AIIagi". His first feature was 
"Reconstruction" in 1970. He has won 
various important awards. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1970 Anaparastasis/Tatbikat 
1972 Days-of '36/'36 Günleri 
1974-75 O Thiasos /Gezgin Oyuncular 
1976-77 1 Knighi/Avcılar 
1980 Megalexandros 
1984 Taxidi o Cythera /Cythera'ya Yolculuk 
1986 O Melissokomos lArıcı 



B I R  A V R U P A S i N E M A S I N A  D O G R U  F E D E R A L A L M A N Y A 

YASEM IN  

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

Yapım/Production 

1987-88/35 mm./Renkli (color)/86' 

Hark Bohm 
Hark Bohm 
Slawomir ldziak 
Moune Barius 
Jens Peter Osterdort 
Şener Şen, Ayşe Romey, Uwe Bohm, i lhan Emirli, Katharina Lehmann, 
Nedim Hazar, Sevgi Özdamar 
Hamburger Kino Kompanie 
W.Germany 

Y asemin, Hamburg'un Altona semtinde yaşayan 17 yaşında, kişilikli bir genç kızdır. Okulda iyi bir 
öğrenci olmanın yanı şıra katıldığı Judo karşılaşmalarında çeşitli kupalar kazanır. En büyük isteği 
üniversiteye girmektir. Universile öğrencisi olan Jan'ın kendisine karşı gösterdiği ilgi ve 

yakınlaşmalara karşı genç kız önceleri aldırışsız kalır. Ancak kızıl saçlı delikanlı, bu esmer, güzel kıza 
gerçekten aşık olur ve onun dikkatini çekmek için türlü yollar dener. Sonunda Yasemin'in yüzünde bir 
gülümseme yaratmayı başarır. Genç kız birdenbire içinde ilk aşkın yarattığı o heyecan veren karmaşık 
duyguları sezinler. Ancak bu duyguları yoğunlaştıkça o ana kadar önemsemediği bir gerçekle yüz yüze 
gelir• O bir Türk kızıdır. 
Kızının namusu için kaygılanan sevgili babası bile bir anda despotlaşır. Yasemin'in yard ım isteyebileceği 
kimsesi yoktur. Jan bile sevdiği kızın ne denli çelişkili duygular yaşadığını çok yavaş kavrayabilmektedir. 
Neredeyse çıkış yolu olmayan bu durumdan kurtulmak için Yasemin olağandışı bir güç gösterecektir. 

Y asemin is 17, lives in Altona, Hamburg. Besides being a bright student at school, she has won 
several cups in judo matches. He greatest wish is to enter the university. Jan, a university student, 
is attracted to her bul Yasemin stays indiffereni to his attensions at first. Bul red haired Jan falls 

deeply in love with this beutiful girl and tries everything to aliracı her attention. Finally he succeeds 
making her smile. Yasemin suddenly realises the complicated and thrilling feelings that taliing in love for 
the first time created in her. Bul she alsa realises a tacı which had not bothered her before• being a 
Turkish girl. 
Her hitherto loving father, anxious about his daughters honour, becomes despotic. Yasemin has difficulty in 
understanding her emontional coflicts. Yasemin makes an extraordinary efiort to gel out of this impasse. 

HARK BOHM 

1939'da Hamburg'da doğdu. Hamburg, 
Berlin ve Lozan'da hukuk okudu. ilk 
sınavlarını verdikten sonra Norbert 
Kückelmann'ın avukatlık bürosunda 
çalışmaya başladı. 1969'da hukuk 
öğrenimini kesti ve Volker Schlöndorff ile 
birlikte senaryo çalışmaları yaptı. Daha 
sonra Alexandre Kluge'nin yanında 
yardımcı yönetmenlik yaptı. 1970'de 
kurulan Filmverlag der Auloren'in kurucu 
üyelerindendir. ilk filmi "Tschetan der 
lndianerjunge"yi 1972'de gerçekleştirdi. 

Born in Hamburg on the 18th of May, 
1939. Studied law in Hamburg, Berlin and 
Lausanne. After laiking his first set of law 
examinations he worked in Norbert 
Kückelmann's lawyer's office. He broke off 
his law studies in 1969 and began 
working on screeenplays together with 
Volker Schlodorff. After this he worked as 
an assistant to Alexander Kluge. In 1970 
he was one of the founder-members of 
the Filmverlag der Autoren. He made his 
first feature film, "Tschetan der 
lndianerjunge" in 1972. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1972 Tschetan der lndianerjunge/Kızılderili 
çocuğu Tschetan 

1975 Nordsee ist Modrsee/Kuzeydenizi 
Ölümdenizi 

1977 Moritz lieber Moritz/Moritz Sevgili 
Moritz 

1979 Nicht imt Uns/Bizimle Değil 
1983 Der fall Bachmeier-Keine Zeit für 

Traenen/Bachmeier Olayı-Gözyaşına 
Zaman Yok 

1986/87 Der Kleine StaatsanwaiUKüçük 
Savcı 

1987/88 Yasemin 
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B i R  A V R U P A S I N E M A S I N A  D O G R U  P O R T E K i Z F R A N S A  

DURUMUM 
MON CAS 
MY CASE 

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

Yapım/Production 

Manoel de Oliveria 
Manoel de Oliveria 
Mario Barroso 
Joao Pais 
Bulle Ogier, Luis Miguel Cintra, Axel Bougousslavsky, Fred Personne, 
Vladimir lvanovsky, Heloise Mignot Gregoire Oestermann 
Les Films du Passage 
La Sept (Paris), 
Filmargen (Lisbon) 
La Maison de la Culture du Havre 

B öyle bir yapıtı filme alma düşüncesi de Oliveria'ya, "Durumum/O Meu Caso" adlı tek perdelik bir 
oyunu izledikten sonra geldi. Tanınmış Portekiıli yazar ve ozan Jose Regio'nun bu yapıtı, bir 
anlamda, bir türlü aynanamayan bir oyunun öyküsüydü: Perde kalktıktan az sonra, sahneye bir 

"yabancı" geliyor ve seyirciye, insanoğlunun kurtuluşu için önemli gördüğü bir olayı yani "kendi 
durumu"nu anlatmaya başlıyordu. Ancak tiyatro kap ıcısının, sonra oyuncuların işe karışması ,  yabancıyı 
durumunu açıklayabilmekten alıkoyuyordu. Manoel de Oliveira, bundan yola çıkarak "Provalar" ad ını verdiği 
bir tür "kolaj" çalışması tasarladı. Film, kendi öz istencinden bağımsız olarak günün birinde dünyaya 
katılan insanoğlunun varoluşunu simgeliyor. Insan, özgür seçiminin sonucu olarak, yarıtıcı, kendi kendisi ve 
benzerleri önünde herşeyden sorumlu olma noktasına ulaşıyor. Böylece herkesin özel durumu, türnümüzün 
durumu olmakla sonuçlanıyor. Bu ana düşünceyi geliştirmek amacıyla Oliveira, filmine Samuel Beckett'in 
yapıtından ve kutsal kitaplardan bölümler katmış . . . .  

T he idea of  this film came to Manoel de Oliveira from a theatrical play,"O Meu Caso", a one-acı play by 
the well-known Portuguese writer and poet, Jose Regio. The play cannot be pertormed, so to speak, 
because as the curtain rises, an intruder shows-up and tries to expose "his case" to the public, 

something which he thinks essential for the salvation of the mankind. Bul the porter of the theatre, then 
the arrival of the actors stop him from doing so. Upon this, de Oliveira, composed a kind of "collage" 
which he named "Repetitions". These imply the existence of man in a world where he emerged one day, 
bul not through his own and personal will . In any case, free as he is, he has thus become responsible 
belare the creator, belare himseli and belare his doubles. Thus the particular case of each one becomes 
the case of all of us. lt is to extend this idea that the Portuguese director has included quotations from 
Samuel Beckett and alsa from "The Book of Job" within his film. 

MANDEL DE OLIVE I RA 

1908'de doğdu Genç yaşta oyuncu ve 
senaryocu olarak sinemaya girdi. 1929'da 
i lk kısa filmini çevirmeye koyuldu. 1942'de 
i lk konulu filmini çevirdi: "Aniki Bobo". 14 
yıl sinemadan uzaklaşan De Ol iveira, 
Almanya'da bir süre renk ve teknık üstüne 
eğitim gördükten sonra, yeniden sinemaya 
döndü. Aralıklı olarak çektiği filmlerle 
kendine özgü bir büyük sinemacı kişiliğini 
kazandı. Portekiz' in en önemli sinemacısı 
sayılıyor. 

Manoel Candido Pinto de Oliveria was 
born in Opotro in 1908. He became 
interested in the cinema. in the early 20's, 
working as an occasional actor and as 
seenarisi in collaboration with the painter 
Ventura Partirio and the designer 
Sempaio In 1929 he began his first short 
film "Douro, Faına Fluvial", whıch was 
completed in 1931 In 1942, he made his 
first feature fi lm "Aniki Bobo", which was 
followed by fourteen years of inactivity He 
returned to the cinema alter a visit to 
Germany, studying colour processes and 
new technıques which he employed in his 
medium length film "O Pinlot e A 
Cidade" His films, separated by long 
intervals, reveal hım as a powerful 
personality and the most important 
cineaste his country has yel produced. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1942 Aniki Bobö 
1956 O Pintar e A Gidade/Ressam ve Kent 
1958 O Coraçao/Yürek 
1959 O Pao/Ekmek 
1962 O Acto da Primavera/Bahar Eylemi 
1971 O Passada e o Presenie/Geçmiş ve 

Bugün 
1974 Benilde ou a Viergem Mae/Banilde 

ya da Bakire Meryem 
1978 Amor da Perdiçao/Yokedicı Aşk 
1981 Francisca 
1986 Mon Cas/Durumum 



B i R  A V R U P A S i N E M A S I N A  D O G R U  F E D E R A L A L M A N Y A - T Ü R K i Y E  

T O W A R D S  A E U R O P E A N  C I N E M A F R G · T U R K E Y  
. .. 

YER DEM IR GOK BAKl R 

IRON EARTH COPPER SKY 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (color)/104' 

Zülfü Livaneli 
Zülfü Livaneli (Yaşar Kemal'in romanından/From the novel of YKemal) 
Jürgen Jürges 
Zülfü Livaneli 
Rutkay Aziz, Macide Tanır Yavuzer Çetinkaya, Eray Özbal, Serap Aksoy, 
Tuncay Akça, Melih Çardak, Dilek Damlacık 
Intertilm/Road MoviesWDR 
Michel Gue, 122 rue la Boetie, 75008 Paris, France 

V er Demir Gök Bakır, kendi isteği dışında ermiş yapılan ve efsaneleştirilen bir adamın öyküsüdür. 
Kartarla çevrili bir dağ köyünde köylüler başarısız bir pamuk toplama mevsiminden dönmüşlerdir ve 
kasabadan Adil Efendi'nin gelerek, alacağ ına karşıl ı k  bütün yiyecek ve maliarına el koymasını 

umutsuzluk içinde beklemektedirler. Bu olaydan sorumlu tutulan muhtar ise, köylülerin korku ve 
umutsuzluğunu kendi çıkarı için kullanmakta ve onları paniğe itmektedir. Köyde muhtarın yarattığı ortama 
uymayan tek kişi Taşbaş't ı r. Köylülerin bilgisizliği ve oyuna gelmeleriyle alay etmekte, onlara öfke 
duymaktadır. 
Bekleyişin umutsuzluğundan bir umut yaratmaya çalışan köylüler, ıçlerindeki tek ayrı düşünen kişiyi Taşbaş'ı 
bir ermiş gibi görmeye, onun çevresinde kendilerinin yarattıkları söylencelere inanmaya başlarlar. Çünkü 
doğaüstü güçlerden başka sığınacak bir şey kalmamıştır. Köylülerin yarattığ ı  bu söylenceler Taşbaş'ı şaşırtır. 
buna karşı koyup kendisini de onlar gibi sıradan bir insan olduğunu kan ıtlamak ister. Ama kendi ailesi 
başta olmak üzere kimseyi inand ı ramaz. Çevrenin baskısı onun içinde de bir dönüşüme yol açar ve 
kendine yakışt ır ı lan güçlere inanmaya koyulur. 1 ran Earth Copper Sky" is the story of a man who is cast against his will into the role of saint. 

Buried in the snow, a tinty and impoverished mountain viiiage waits for the yearly arrival of its 
creditor/overlord with utter dread. Thanks to !heir sceming headman, they wil l not be able to pay !heir 

annual dept. Nevertheless, the villagers stick to him as !heir only hope and sink into deeper fear. The only 
dissenter is the headman's outspoken eritic Tashbash, who ridicules the villagers for !heir blindness. Fear 
and tension mount and begin to lake !heir first victims. Suddenly a series of disconnected events ignite 
the village's imagination in its Irantic search for a way out. A young trapper sees a visian of the rebel 
Tashbash as mountain saint. Similar reports spread like wildfire. The answer has arrived. Tashbash is the 
saviour. The baffled Tashbash is totally unwilling to assume his new role, bul he's no match for the 
vıllagers' zeal. Each denial of his sainthood seems to multiply the number of sick and crippled on his 
doorstep to be healed . . .  

ZÜLFÜ LiVANELi 

Besteci, yazar ve  yarumcu olarak tanınan 
Livaneli 1946 yılında doğdu. Aralarında 
"Yol" ve "Sürü" gibi filmierin de 
bulunduğu 15 yerli ve yabancı tilmin 
müziğini besteledi. Çeşitli Avrupa 
ülkelerinde ve Türkiye'de 16 uzunçalar 
yayınladı, 200'ün üstünde konser verdi. 
"Yer Demir, Gök Bakır"la ilk kez 
yönetmenlik yapan Livaneli bir çok iç ve 
dış ödül .kazandı. Bunlar arasında Siyad 
1978 En Iyi Film Müziği, 1982 En Iyi Film 
Müziği, 1982 Yunanistan Yılın Plağı 9dülü, 
1983 B.Aimanya Plak Eleştirmenleri Odülü, 
1983 Hollanda Phonographic lndustry 
Ödülü ve Mikis Theodorakis'le 1986'da 
kazandıkları Altın Plak sayılabilir. 
"Yer Demir, Gök Bakır", 1987 Cannes Film 
Festival i ' nde "Resmi Bölüm-Belirli Bir 
Bakış'ta gösterildi ve 1987_ San Sebastian 
Film Festival i ' nde O.C.I.C Odülünü kazandı. 

D irector, composer and writer Livaneli was 
born in 1946. He has composed music 
over 15 feature films, among them such 
award winners as "Yol" and "Sürü". He 
made 16 LP's and gave more than 200 
concerts in Turkey and various European 
countries. Livaneli's music has won many 
national and international awards. His 
parallel l iterary pursuit is reflected in a 
calleetion of short stories titled "Child in 
Purgatory". Among the prizes Livaneli has 
received are• Best Film Music Award 
(1978), Best Film Music Award (1982), 
W.German Critics Prize (1983), Musician of 
the Year (1984), Gol Record (1986) 
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B I R  A V R U P A S I N E M A S I N A  D O G R U  Y U N A N I S T A N  F R A N S A  

FOTOGRAF 
1 PHOTOGRAPH IA 
THE PHOTOGRAPH 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (color)/102' 

• 

Nicos Papatakis 
Nicos Papatakis 
Aris Stavrou 
Delphine Deslons 
Christodoulos Chalaris 
Christos Tsangas, Ari as Retsos, Zozo Zarpa, Ch rıstos Valavanidis, 
Despina lamazani 
Greek Film Centre-lkones Ltd . lkones France 
Greek Film Center 
10, Panepistimiou Avenue 
106 71 Athens 

l lyas Apostolo 26 yaşında bir genç adamdır. 1 971 'de Kastorya kasabasına, annesinin yanına döner. 
Diktatörlük yıl ları, herkes gibi onun için de ·sıkıntılarla doludur. Fransa'ya gitmeye karar verir. Yola 
çıkmadan önce kasabanın sokaklarında dolaşırken, yerde genç bir şarkıc ın ın fotoğraf ın ı  bulur ve 

cüzdanına koyar. Paris'te uzak bir akrabasın ın yanına yerleşir. Akrabası Yerasimos Tzivas kürkçülük 
yapan, okuma yazması olmayan orta yaşlarda bir adamdır. Bu fotoğraf iki erkek arasında bir yanlış 
anlamaya yol açar. Ufak bir yalan llyas'ı giderek altında ezileceği büyük yalaniara ve trajik bir sona 
sürükler. l lyas Apostolo is a young man ol 26. In 1971 he returns to his mother's house in the little town ol 

Kastoria. The years ol the Junta have been very difficult for h im, as for so many other people. He 
decides to go to France but, strolling araund the streets ol the town belare actually setiing out, he 

linds the photograph ol a young singer and puts it in his wallet In Paris he lives with a distant relative, 
Yerasimos Tzivas, an il l iterate, middle-aged dealer in lurs. The photograph gives rise to a 
misunderstanding between the two men, and a smail lie leads to greater lies under which llyas is 
gradually crushed and the story is brought to a tragic conclusion. 
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NICOS PAPATAKIS 

1918'de Adi s Ababa'da Yunanlı b i r  baba ve 
Etiyopyal ı  bir annenın çocuğu olarak 
doğdu. Bir süre Lübnan'da yaşadıktan 
sonra Paris'e yerleşti. 1951'de Jean 
Genel'nin "Un Chant d'amour" f i lminin 
yapımcı l ığını üstlendi. 1958'de John 
Cassavetes'in i lk filmi olan "Les Abysses"i 
gerçekleştirdi ve film 1963 Cannes Film 
Festivali'nde Fransa'yı temsil etti. "1 
Photographia" adlı yapıtı, 1987 yılın9a 
Rimini Avrupa Film Festivali Büyük Odülü 
ve Valencıa Film Festivali ikincil ik ödülünü 
aldı. 

Nicos Papatakis was born in 1918, in 
Addis Ababa, the son of a Greek father 
and an Ethiopıan mother. Alter living for 
same time ın Lebanon he settled in Paris. 
In 1951 he collaborated with John 
Cassavete s ın making "Shadows", 
Cassavetes' first fi lm. In 1962 he made 
his first feature film "Les Abysses", which 
was chosen to represent France at the 
Cannes Festival in 1963. "1 Voski tis 
Sımforas" was screened at the Venıce 
Festival in 1970 and "Gioria Mundi" 
represented France at the first fı lm festival 
in Parıs. In 1987 "The Photograph" won 
first prize at the Rimini European Film 
Festival and the second prıze at the 
Valencia Film Festival. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1962 Les Abysses!Uçurumlar 
1970 1 Voskı tıs Simforas!Kargaşanın Çobanları 
1975 Gloria Mundi 
1986 1 Photographıa/Fotoğraf 



B i R  A V R U P A S i N E M A S I N A  D O G R U  ! S V I Ç R E  F R A N S A  

HAYALETLER VAD IS I 
LA VALLEE FANTÔME 
GHOST VALLEY 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
O y u n c u l a r / C a s t  

Ya p ı m 1 P r o d u c t i o n  

Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (color)/100' 

Alain Tanner 
Alain Tanner 
Patrick Blossier 
Lauren! Uhler 
Arie Dzierlatka 
Jean-Louis Trintignant, Jacob Berger, Laura Morante, Caroline Cartier, 
Ray Serra 
Philmograph SA Geneve 
MK2 Productions Paris 
WDR Köln 
MK2 55, Rue Treversiere 

75012 Paris/France 

E Ili yaşlarında bir yönetmen olan Paul, yeni bir senaryo üstünde çalışmaktadır. Başrol için bir kadın 
oyuncu aramaya koyulur ama bulamaz. Bunun üstüne senaryosunu çöpe atar. B i r  sinema okulunu 
bilirmiş olan Jean'la karşılaşır ve onu yönetmen yardımcısı olarak işe al ır. Bu kez ortada bir tasarı 

yoktur. Paul, bir türlü çözümleyemediği BO'Ii yı l lar üstünde Jean'la söyleşir. Bu arada oyuncu arayışını 
sürdürür ve bir gün evde bulduğu eski bir fotoğraf ona bir ıtalyan oyuncuyu anımsatır. Jean'ı , oyuncu 
Dara'yı bulup aynalmak amacıyla italya'ya yollar. Oysa, Dara oyunculuğu çoktan b ı rakmıştır ve tek özlemi 
Amerika'ya yerleşmiş olan babasını görmektir. Paul ve Jean, ne pahasına olursa olsun, Dara'yı sinemanın 
gerçek dışı dünyasına döndürmek isterler. Bunun bedelini ödemeleri, çatışmaların şantajların, düşlerin 
yaşanması kaç ın ı lmazdır. Paul, bir süredir kendisini terketmiş olan hayaletleri ve düşleriyle yeniden buluşur 
böylece . .  

A t first the re was Paul. A filmmaker, about fifty years old. Paul wrote a screen play, as  i f  that were his 
profession And he started to look for an actress to play the leading role, but he couldn't find 
anyone And if he couldn't find anyone, there had to be a reason. Perhaps there were too many 

storıes, too many images, too many actresses, while what was missing was silence and necessity. Without 
thınkıng about it too much, Paul tore up the screenplay Then Jean arrived, who had just finished his 
studıes at a fi lm school. Even if it might have seemed paradoxical, Paul took him on as an assistant 
Accordıng to the contract, Paul had to speak with Wean, who in his turn, was going to teli him how he 
l ıved the eıgthies. a decade which anguished Paul .  To do something with Jean , Paul continued to look for 
an actrees. even if the story didn't exist any more. but he suspected that it was she who had to bbe the 
story, that she would have been the fulcrum, the ınspiring force for the film. One da, in a forgolten 
photograph, Paul refound Dara, an ltalia actress whom he had met and admired ages ago, but who had 
already dısappeared from the screen. 

ALAIN TANNER 

1929'da Cenevre'de doğdu iktisat 
öğrenimini bitirdikten sonra bir süre bir 
denizcilik kuruluşunda çalıştı. 1955'de · 

yakın dostu Claude .Goretta ile Londra'ya 
. gitti; "Free Cinema/üzgür Sinema" 
akımıyla tanıştı. British Film Institute'ta iki 
yıl çal ışt ı . 1956'da Goretta i le birlikte i lk 
k ısa f i lmini çekti. 1959'da Paris'e yerleşti; 
reklam filmlerinde çalıştı ve sinema 
yazarlığı yaptı. isviçre'ye döndü. isviçre 
Yönetmenler Derneği'ni kurdu ve televizyon 
filmleri çekti. 1969'da gerçekleştirdiği ilk 
filmi "Charles Mart au Vii", Locarno Fi lm 
Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı. 
1980'de Cannes Film Festivali'nde " Les 
�nnees Lumieres" adlı yapılına Juri Özel 
Odülü verildi. 

Alain Tanner was born in 1929, in Geneva. 
Alter comple!ing his studies in economics, 
he worked for a time with a shipping firm. 
ı n  1955 he went with his close friend 
Claude Goretta to Londan, where he got 
to know the " Free Cinema" trend and 
worked for two years in the British Film 
Institute. In 1959 he made his first short 
f i lm in collabration with Goretta. In 1959 
he settled in Paris where he made a 
number of adversing films and wrote 
articles on the cinema. Returning to 
Switzerland, he founded the Association of 
Swiss Film Directors and made a number 
of films for television. I n  1969 he 
compeleted his first feature film "Charles 
Mart au Vif", which was awarded first 
prize in the Lucarno Film Festival. "Les 
Annees Lumieres" was awarded the 
Special Jury Prize int the Cannes Festival 
in 1980. 

ÖNEMLi FiLMLERi /SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1969 Charles Mart au Vii/Ölü ya da diri 

Charles 
1971 La Salamandre/Semender 
1972 Le Retour d'Afrique/Afrika Dönüşü 
1974 Le Milieu du Monde/Dünyanın Ortası 
1976 Jonas qui aura 25 ans en !'An 

200012000 Yılında 25 Yaşında Olacak 
Jonas 

1979 Messidor 
1980 Les Annees Lumieresilşık Yılları 
1983 Dans la Ville Blanche/Beyaz Kentte 
1987 Une Flamme dans man Coeur/ 

Yüreğimde Bir Alev 
1987 La Val lee Fantôme/Hayaletıer Vadisi 
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D U N Y A F E S T I V A L L E R I N D E N  F R A N S A  
F R O M T H E W O R L D F E S T ' ı V A L S F R A N G E  

BETTY BLUE  
37°2, LE MAT IN  

Yönetmen/Director 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1986/35 mm./Renkli (color)n15' 

Jean-Jacques Beineix 
Jean-François Robin 
Monique Prim 
Gabriel Yared 
Beatrice Dalle, Jean-Hugues Anglade, Cunsuelo de Haviland, Gerard 
Darmon, Clementine Celarie, Jacques Mathou, Claude Confortes, 
Constellation-Cargo, Paris 
20th Century Fax 

Z org 35 yaşındadır. Biraz korkaktır ve yaşama olan inancın ı  genelde yitirmiştir Betty beklenmedik 
biçimde, bavulu ve soluk kesici mini eteğiyle yaşam ı na dalar. 
Betty, kumsalda şansını yakalad ığın ı  ve Zorg'un ona bütün geceler boyunca sarılmayı sürdüreceğini 

tasari ar 
Bir akşam Betty, bir yığın siyah kapl ı  defterlerle karşılaşır Zorg, yazı lar ın ın  basılıp basılmamasına hiç önem 
vermeyen, aldırışsız bir yazard ı r  Betty ise onun büyük bir yazar olduğunu düşünür Zorg 'u  sığınağından 
ç ıkarmak ve dışa dönmesini sağlamak için oturduğu kulübeyi ateşe verir Zorg kazanacak ya da yitirecek 
hiçbir şeyi olmadığını ve sonuçta hiçbir şeyin, hiçbir zaman değişmeyeceğini bile bile, denize son bir kez 
bakar ve Betty'nin ardı sıra gider. Ona aşıktır çünkü . . .  

Z org i s  35 years old. He  i s  a bit of a coward and has l o  s t  faith i n  life in general Unexpectedly , Betty 
comes storming into his life complete with su itcase and breathtaking min iskirt. 
Betty thinks she has struck it lucky on that beach and Zorg would like to go on embracing her all 

night. 
One evening Betty comes across a pile of black notebooks . . .  
Zorg is a writer who wouldn't care less whether h i s  works are published or not. 
She thinks he is a great writer . .  To get him out of his rut, she sets fire to the bungalow Though he 
knows he has nothing to gain and nothing to lose, and that nothing will ever change, Zorg looks back at 
the sea for the last time and follows the girl because he loves her 

JEAN-JACQUES BEINEIX 

1946'da doğdu 1970'den 1977'ye kadar 
Claude Berri, Rene Clement ve Claude 
Zidi gibi yönetmenlerin yanında asistanl ık  
yaptı 1977'de i lk  kısa f i lmi  "Le Chien de 
Monsieur Michei/Mösyö Michel' in 
Köpeği"ni çekti. ilk uzun fi lmi, 1980'de 
gerçekleştirdiği "Diva", Cesar Ödülü aldı . 
Daha sonra "La lune dans le 
caniveau/Hendekteki Ayışığı "n ı  1983'te 
çekti ve bu fi lmi de büyük ilgi gördü. 

Born in 1946. He has worked as assistant 
director from 1970 to 1977 for Claude 
Berri, Rene Clement and Claude Zidi, 
among others. In 1977 he directed his 
first short fi lm, "Le Chien de Monsieur 
Mıchel." His feature debut, "Diva" (1980), 
has been awarded a Cesar. He has then 
directed "La Lune dans le canıveau" 
(1983) 



D U N Y A  F E S T I V A L L E R I N D E N  M A L I - B U R K I N A  F A S O - F R A N S A  

IŞ I K  
YE  ELEN 
LIG HT 

Yönetmen/Dırector 
Senaryo/Scrıpt 
Görüntü Yönetmenı 
Kurgu/Edıting 
Müzık/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Productıon 
Dünya Dağıtım/World Distributıon ; 

Souleymane Cisse 
Souleymane Cisse 
Jean Noel Ferragut. Jean Michel Humeau 
Andree Davanture 
Michel Portal 

' 
.., 

lssiaka Kane. Aoua Sangare, N iamanto Sanogo, Balla Moussa Keita, 
lsmaila Sarr. Yusuf Tenin Cisse 
Les Films Cısse 
Les Films Cisse 
B P 1236 
Bamako 

Afrıka'da. Malı'de yaşayan Bambaralar kabilesinde geçen bir öykü . . .  Geçmiş günlerde (ama bugün de 
olabilır). birı baba, öbürü oğul iki "akıl l ı kişi" n in ,  başka bir deyişle, iki büyücünün karşı laşması ve 
çatışmasıdır bu. Baba, bilgilerinin kendisininkine eriştiği düşüncesiyle oğluna meydan okur; onu yok 

etmeye bile kararl ıdır. Oğlan ise hem kaçar, hem de bu boy ölçüşmeye katılmak için dayan ı lmaz bir istek 
duyar. Oğulun isteğiyle büyüler karşılaşır, ama sonuç, yalnız kıyamet gününü anımsatan bir yokoluştur. 
Alabildiğine yabanc ı .  uzak, garıp ama kendi kendine yetecek kadar zengin gözüken bir kültürden gelen, 
şaşırtıcı düzeyde bır görsel malzeme içeren, büyüleyici bir fi lm . . .  

A frica . . .  in Mali, yesterday's (or maybe today's) Bambaras are living in the crossroad o f  daily 
urgencies and age·old Iribal magic The father, the "wise man" or, in other words, the magician of 
the village, is fealous of the increasing knowledge and power of another magician, who is actually 

his own son. He determines to kill h im. The son is on the run, but on the other hand, he cannot stop 
hımself from defying his father Confrontation is inevitable and both rivals are inevitably destroyed . . .  This 
fılm comes from a totally alien cultu re. but a culture which seems strangely rich and self·sufficient. lt has 
an ımpressıve visual style and has been shown in many festivals, including Cannes and has won great 
acclaım. 

SOULEYMANE CISSE 

1940'da Mali'de doğdu. Moskova'da 
sinema okudu; dönüşünde kısa ve orta 
uzunlukta filmler yaptı. 1975'de "Den 
Musa" adlı ilk uzun filmini yaptı. Hepsi 16 
mm. olarak çeki len birkaç f i lmden sonra, 
ilk 35 mm.'lik filmi olan "lşık"ı 1987'de 
bitirdi. Bu tilmin başarısı, Cisse'yi 
günümüz Afrika sinemacıları arasında 
önemli bir yere getirdi. "Işık" 1987 
Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel 
Ödülü'nü kazandı. 

He was born in 1940 in 1lamako, Mali. He 
studied cinema in Moscow alter which 
was very successful in his own country. 
Alter same films all in 16 mm., he made 
"Yeelen" in 35 mm. Fallawing the world· 
wide success of this last film, Cisse now 
occupies an important place among the 
African fi lm·makers. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 
1975 Den Musa/Genç Kız 
1979 Baara 
1982 Finye 
1987 Yeelen/lşık 
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D U N Y A F E S T I V A L L E R I N D E N  A V U S T U R Y A  

ViYANA'YA HOŞGELD iN  
WELCOME IN  V I ENNA 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

Axel Corti 
Georg Stefan Troller, Axel Corti 
Gernot Roll 
Ulrike Pahl 
Hans Georg Koch 
Gabriel Baryl l i ,  Nicolas Brieger, Claudia Messner, Hubert Mann 
THALIA FILM with ORF, ZDF, and SRG 
ORF, Austrian TV 
Wuerzburggasse 30 
1136 Vienna 

1986/35 mm./Siyah-beyaz (black-white)/121' 

N azizmden kurtulmak için ülkelerini terkeden Avusturyalı bazı Museviler, 1945 yıl ında bu kez, 
Amerikan üniforması içinde Avusturya'ya geri döndüler ve özgürlük savaşçıları olarak Viyana'ya 
girdiler. Nazizmin. yoğun etkisi altında, Hitler'in masum kurbanı olduğuna kesinlikle inanan bir ülke 

buldular karşılarında . . .  Ulkeye geri dönüş üstüne bir film. Bir o kadar da, Avusturyal ıların kendi tarihleriyle 
yüzleşmelerine neden olan bir yapıt. 

S ome Austrian Jews who had taken refuge in the USA return to Europe during the Second world War 
as American sol d i ers engaged in counter -espionage. From the d�ma of the batıle fields they pass to 
!heir own individual torment , which each experiences in accordance with his own particular moral 

outlook. In the self·indulgent atmosphere that prevailled at the end of the war, Freddy Wolf, although i n  
love, is  the only one who refu <>es to allow himseli to be tempted by a young local gir!. He remains alone 
in his tragic isolation. 
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AXEL CORTI 

1933'te Paris'te doğdu Dil ve edebiyat 
qalında üniversite eğitimi gördü. 
Oğrenciyken Avusturya Radyo Yayın 
Kurumu'nda çalışmaya başladı . 1961 yı l ından 
başlayarak sinema ve tiyatro yönetmenliği 
üstüne dersler verdi. 1960'ta sinemada 
yönetmenliğe başladı. Birçok ulusal ve 
uluslararası ödül kazandı. "Welcome in 
Vienna " 1986 San Sebastian Uluslararası 
Film Festivali'nde "En iyi Yönetmen" ve 
1986 Chicago Uluslararası Film 
Festivali'nde "Altın Hügo" ve "En iyi 
Yönetmen" ödüllerini aldı. 

Axel Corti was born in 1933, in Paris and 
grew up in France, Switzerland, ltaly, 
Germany, Great Britain and Austria, 
attending thirteen different schools. While 
studying German and Romance language 
and literature he worked as announcer 
and correspondent for Austrian Radio. 
From 1956 to 1960 he worked as director 
of literature and radio plays in Studio 
Tirol. In 1960, he began making films for 
cinema and television, which were 
awarded a number of national and 
international prizes. In 1986 "Welcome in 
Vienna" received an award for the best 
director in the Festival of San Sebastian 
and First Prize in the Chicag'o Festival. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

(1960 1985) 
Marquis von Keith/Von Keith Markisi 
Miriam 
Katze auf dem Gleis/Tren Yolundaki Kedi 
Der Fall Jagerstatter/Jagerstatter Olayı 
Der Bauer und der Millionar/Çiftçi ve 
Milyoner 
Die beiden Freundinnen/iki Kızarkadaş 
Das Glück und das andere/Mutluluk ve 
Öteki . . .  
Totstellen/Öiü Yerler 
Herreniahre/Beylik Yılları 
Eine blassblaue FrauenschrifUSoluk Mavi 
Bir Kadın Yazısı 
An uns glaubt Gott nicht mehr/Tanrı Bıze 
Artık Inanmıyor 
Santa Fe 



D U N Y A F E S T I V A L L E R I N D E N  M A C A R I S T A N  

BiR VARM lŞ ,  BiR YOKMUŞ 
HOL VOL T, HOL NEM VOL T 1/ 
A HUNGARIAN FAIRY TALE GYULA GAZDAG 

Yönetmen/Director 
.Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yap ım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

Gyula Gazdag 
Gyula Gazdag, Miklos Györffy 
Elemer Ragalyi 
Josef Romvari 
ıstvan Martha 
Arpad Vermes, Maria Varga, Frantisek Husak, Eszter Csakanyi 
Mafilm/Objektiv Studio 
Hungarofi lm, Bathori u.10, 
1054 Budapest 

B ir kadının, yalnızca romantik bir gece boyunca tan ıd ığ ı  bir adamdan çocuğu olur. Andri adındaki 
çocuk üç yaşına geldiğinde nüfus memuru Antal Orhan, eski bir yasa gereğince annenin çocuğa 
bir baba bulmas ın ı  ister. Anne de memurun adını yazdım. Günün birinde anne bir kazada ölür, 

Andri de babasın ı  aramaya çıkar. Bu arada, Antal çok değişmiş, işini bırakmış ve elindeki tüm belgeleri 
yok etmiştir. Andri ve Antal birlikte yola çıkarlar ve kendileri gibi geçmişi terketmiş olan bir kadına 
rastlarlar. Hep birlikte bir sürü serüven yaşarlar. "Fi lmi arıcak Macaristan'da yaşayan biri çekebilirdi. Bu 
Macar yasası ,  insancıl kayg ıtara dayanan tipik bir yalan örneğidir" diyor Gyula Gazdag. 

A woman gives birth to a child whose father she has known only during one night of romantic love. 
When Andri is three years old, a government official, Antal Orhan, tells the mather that by law she 
must give the authorities a name for the father of the boy. She gives the name of the official 

himself. One day the mather dies in an accident and Andri sets out to find his father. The official, Antal, 
goes through a strange mental crisis, throwing up his work and destroying all the documents. Andri and 
Antal meet a woman who has alsa abandoned her previous life, and together they have a series of 
extraordinary adventures. "This is a f i lm", writes Gyula Gazdag, "that could only be made by sameone 
living in Hungary This Hungarian law is a typical example of a l ie based on humanitarian 
considerations." 

1947'de Budapeşte'de doğdu. Yüksek 
Tiyatro ve Sinema Okulu'nda yönetmenlik 
okudu. 1970'de Bela Balasz stüdyolarında 
genç yönetmeniere yardımcılik yapmaya 
başladı. 1971'de ilk filmi olan "Sipolo 
Macskako" yu gerçekleştirdi. Daha sonra 
bir çok belgesel film çekti. "Hal volt, Hal 
nem volt" filmi 1987 Budapeşte Ulusal 
Film Festivali'nde "Altın Leopar" ödüllerini 
kazandı. 

Gyula Gazdag was born in Budapest in 
1947. He studied directing at the School 
of Theatre and Film and in 1970 began 
work as assistant in the Bela Balasz 
studio for young film writers. In 1971, he 
made his first feature film "Le Pave Qui 
Siffle". He was !hen the youngesi 
Hungarian film director. In the years 
fallawing this he made a number of 
documentaries. In 1987 he was awarded 
the Prix Gene Moskowits at the National 
Festival of Feature Films in Budapest for 
his. "Hal vol!, hal nem vol!." 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 
1967 Elojatek/Prelüd 
1971 Sipolo Macskakollshk Çalan Kaldırım laşı 
1974 Bastyasetarry/Zincirleme Şarkı Söyleyelim 
1981 A Banke!UŞölen 
1982 Elveszett llluziok/Yitik Düşler 
1987 Hal Vol!, H ol Nem VoiUBir Varmış, 

Bir Yokmuş 

103 



D U N Y A F E S T I V A L L E R I N D E N  P O R T E K I Z  

KRALl N  SOYTARIS I  
O BOBO 
THE JESTER 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Ses/Sound 
Oyuncu lar/Cas! 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987/35 mm./Renkli (Color)/127' 

Jose Alvaro Morais 
Jose Alvaro Morais 
Mario de Carvalho 
Jose Nascimento 
Carlos Azevedo, Carlos Zingaro, Pedro 
Caldeira Cabral 
Fernando Heitor, Paula Guedes, Luis Lucas, Luisa Marques 
Animatografo, Produçao de Filmes, Lda. 
Animatografo, Produçao de Filmes, Lda. 
Rua da Rosa 252-2, 1200 Lisbonne 

R ila ve Jransisco, Tewo nehri kıyısında yaşarlar. Aynı gün, Lizbon'un eski film stüdyoların ın bir 
köŞesinde Joao'nun cesedi bulunur. Joao, Herculanos'un "Kralın Soytarısı" adlı romanından 
uyarlanan oyunun sahnelenmesinde gerçekten inançla çalışan tek kişidir, cesedi de prova yaptıkları 

yerde bulunmuştur. Oyunun i lk gecesi bir hafta sonradır. Oyun, bir aşk öyküsünü anlatmakta, oyuncuların 
yaşamları ve eylemin değişik düzeyleri birbirine geçmektedir. Eğer Joao silahları satıp yolculuk için gerekli 
parayı toplayabilirse, Fransisco ve Rita yaz sonu New York'a gideceklerdir. Bir "çılgın aşk" öyküsüdür 
yaşanan. 

R ila and Fransisco live in a seaman's inn on the banks of the Tejo. That morning the dead body of 
Joao was discovered in a corner of the old film studios in Lisbon, where a group of actors were 
rehearsing "O Bobo" (The Jester}, a play by Herculanos. From the very beginning Joao had been 

the only person who had put real elfort to stage the play. The premiere was to have taken place the 
fallawing week. lt was planned that Fransisco should visit New York at the end of the summer, on 
candilian that Joao raised the necessary money by seliing same arms. Rita was going to accompany him. 
lt is all a question of an "amour fou". The lives of the actors and the different levels of action are al l 
ıntermingled. Everything is doubly presented in retleetion or counter po int, in a form characteristic of the 
Portuguese cinema. 
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JOSE ALVARO MORAlS 

1945'de Portekiz'de Coimbra·da doğdu Tıp 
öğrenimi yaptı 1967'de Vasconcelos'un 
yönetmen yardımcısı oldu. Brüksel Sanat 
ve Gösteri Ulusal Yüksek Enstitüsü'nün 
derslerini izledi. 1975'ten sonra televizyon 
için programlar hazırladı ve belgesel 
filmler çekti. lik uzun filmi olan "Kralın 
Soytarısı" altı yıll ık bir çalışmanın 
ürünüdür. 
Film, 1987 Locarno Film Festivali Büyük 
Ödülünü (Altın Leopar) kazandı 

Jose Alvaro Morais was born in Coimbra, 
in 1945. In 1967, alter studying medicine, 
he began to work as assistant director 
with Antonio-Pedro Vasconcelos, at the 
same time fallawing courses at the lnstitut 
National Superieur des Arts et Spectacles 
in Brussels. In 1975, he worked on socio
political programmes for Portuguese 
television. In 1977, he made the 
documentary "Ma !emme Chamada 
bicho" on the painters Maria Helena 
Vieira da Silva and Arpad Szenes. "O 
Baba" his first long feature film, is the 
resul! of six years work. 



D U N Y A F E S T I V A L L E R I N D E N  i T A L Y A  

HAN lMEFEND iYE UZUN ÖMÜRLER 
LUNGA VITA ALLA SI GNORA 
LONG LIVE THE LADY 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Ses/Sound 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution . 

1987/35 mm./Renkli (color)/105' 

Ermanno Olmi 
Ermanno Olmi 
Ermanno Olmi 
Ermanno Olmi 
George Phi l ip Telemann 
Fabio Olmi ,  Paolo Cottignola 
Marco Esposito, Simona Brandalise, Stefania Busarello, Simone Dalla 
Rosa, Lorenzo Paolini , Tarcisio Tosi 
RAl Radiotelevisione ltaliana 
RAl Uno Cimenaundici ve 
lstituto Luce 
SAC IS 
Via Tomacelli, 139 
Roma 

L üks bir otelde yaşlı bir han ımefendi onuruna, önemli kişilerin katılacağı bir çağrı hazırlanır. Konuklara 
hizmet edecek garsonların bazıları, bir otelcilik okulunun en iyi öğrencileridir. Daha ergenlik 
çağında olan bir grup genç, ilk profesyonel deneylerini . yaşamak üzere otele gelir. Neşeli ve heyecanlı 

olan gençlere herşey güzel ve adeta büyülü görünmektedir. üzeilikle Libenzio düş kurmaya çok yatkındır. 
Ancak işe başladıkları andan yemeğin bilimine dek beklediklerinden değişik, katı, çelişik ve acı bir gerçek 
çıkar karşı larına. 
Gerçeğin ortaya çıkması Libenzio'nun sabaha karşı, arkadaşları uyurken beklenmedik bir karar almasına yol 
açacaktır. 

T he event takes place almost exclusively in the festivities hall of a luxury hotel, where a lady is being 
celebrated by a colourful group of dign ified people The real protagonist, however, i s  Libenzio, a 
young man, stili an adolescent, who takes part in the gala feast as an apprentice waiter; he has 

been chosen from amongst the best students in his course and along with some other friends of his, he 
ıs now able to have his first work experience in a real and important situation, quite d ifferent from the 
l ımıted experiences at the hastel school. 
The young men are happy and excited by the grand occasion they have had the luck to experience. To 
their eyes everything seems beautiful , extraordinary, magical. Above all for Libenzio who is particularly 
predısposed to fantasy and dream. Bul, from the moment they arrive at the hotel until the end of the 
feast. in the deepest nıght, the facts will reveal a much cruder reality than that which they had expected • 
ambıguous, dısappointing, bitter. 
And ıt is perhaps precisely for thıs reason that our protagonist, before dawn, when his friends have 
already fallen asleep. wı l l  make an unexpected and almost uncontrolled decision. 

ERMANNO OLMI 

1931'de Bergama'da doğdu. Köylü kökenli 
katalik bir ailenin oğludur. Lise öğrenimini 
yaparken fen lisesinden ayrıl ıp sanat 
lisesine geçti. Milana'da Dramatik Sanatlar 
Akademisi'nde dersleri izledi. 1953'te 
çalıştığı şirkette kurulan sinema 
bölümünde ilk kısa filmlerini yapmaya 
başladı .  1961'de bir kaç arkadaşıyla birlikte 
"Produzione 22 Dicembre "yayımcılık 
ortakl ığı"nı kurdu ve ilk uzun yapıtı olan 
"ll tempo si e lermato/Zaman Durdu" 
filmini çekti. 1978 Cannes Film 
Festivali'nde "L:albero dei zoccolifTakunya 
Ağacı" filmi "Altın Palmiye" ödülünü 
kazandı. 
1987 Venedik Film Festivali'nde "Lunga 
Yita alla Signora/Hanımefendiye Uzun 
Omürler" filmi. Fipresci (Uluslararası 
Sinema Eleştirmenleri) ödülünü aldı. 

Born in Bergama, 1931, Olmi was 
educated in Milan where he also attended 
drama school. In 1953, he started 
shooting his first documentaries and 
shorts at the amaleur dramatic society of 
the company he was working for. In 1959 
Olmi directed his first feature film, "ll 

Tempo si e fermato", which won an award 
at the San Sebastian Festival. By this time 
he had already started working for the 
television. His film "L Albero dei Zoccoli" 
won the "Golden Palm" award in 1978 
Cannes Film Festival. "Lunga V ila alla 
Signora" won the Fipresci award in 1987 
Venice Film Festival. 

ÖNEMLi FiLMLERi 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1959 l l  Tempo si e lermato/Zaman Durdu 
1961 l l  Posto/Iş 
1965 E venne un UomoL Ve Bir Adam Geldi 
1978 L: Albero degli ZoccolifTakunya Ağacı 
1983 Caminna, caminna/Yürü, yürü 
1987 Lunga Yita alla Signora/Hanımefendiye 

Uzun ümürler 
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D U N Y A F E S T I V A L L E R I N D E N  K U B A  

BAŞARI L I  BiR ADAM 
UN HOMBRE EXITO 
A SUCCESSFUL MAN 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

19/35 mm./Renkli (color)/116' 

Humberto Solas 
Juan lglesias ve Humberto Solas 
Livio Delgado 
Nelson Rodriguez 
Luigi Nono 
Cesar Evora, Daisy Granados, Jorge Trinchet, Raquel Revuelta, 
Mabel Roch. 

ICAIC 
23 St.No: 1155 
Plaza de la Revolucion 
Vedado, Habana 4 

G enç ve h ı rslı bir öğrenci olan Javier, kendi ailesine, kardeşine, aşkına ve yönetime karşı çıkma 
pahasına, gerçek düşlerini yaşamaya çalışır. 
Karşılaştığı siyasal çalkantılar, aile yaşamı ya da başka bir kad ına duyduğu istek, meslek yaşamında 

özlediği başar ın ın yoluna ç ıkamayacaktır. Insan tutkularına dayalı öyküsü, oyuncuları ve görkemli müziğiyle 
i lgi görmüş bir Küba yap ımı 

J avier, a very turbuleni student, young man ,  surviving in a very turbuleni pseudo Republic, faces his 
own brother, his own family, love and ... the very power of different governments in order to reach his 
dreamed target. N either the palilical struggles, nar his conjugal love, nar the desire could stop his 

ambitious career lawards success. 
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HUMBERTO SOLAS 

Genç Küba sinemasının önde gelen 
yönetmenlerindendir. Daha önceleri yaptığı 
"Lucia", "Cantata de Chile/Şili Şarkısı" ve 
"Cecilia" filmleri de i lgi görmüş bir 
sanatç ı .  

Humberto Solas one of the faremost 
d i rectors of the young Cuban cinema. His 
early f i lms "Lucia", "Cantata de Chilel 
Chilian Song" and "Cecilia" were alsa 
widely acclaimed. 



D Ü N Y A F E S T I V A L L E R i N D E N  A B D - i N G i L T E R E  

. . . 

BIKIN I  RADYOSU 
RAD IO  BI KI N I  

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya DaMımı/World Distribution :  

1987n6 mm./Renkli (color)/56' 

•• 

Robert Stone 
Robert Stone. 
Robert Stone, John Rayter 
John Smitherman, Kilon Bauno 
Crossroads Film Project (US) 
Jane Baltour Films 
110 Gloucester Ave, London 
NW1 8JA 

O nemli olayları dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuş bir radyo istasyonundan ad ını alan "Bikini 
Radyosu", gün ışığına çıkmamış arşiv filmelirini de i<ullanarak, 1946 yılında Pasifik'teki mercanadası 
Bikini'de gerçekleştirilen barış döneminin ilk nükleer silah denemelerini konu ediniyor. 

Film, tüm insanların yararlanacağı ileri sürülen denemelerden hemen sonra terkettikleri yuvalarına 
dönecekleri konusunda güvence verilen ve hala beklemekle olan Bikini .halkının şefi Kilon Bauno'nun ve 
denemeleri izlemiş bir Amerikalı denizcinin tanıklıkları üstüne kurulu . . .  Insanlık dışı bir bilimsel deneyin 
yanısıra, Amerikan hükümetinin , halkı insanlara ve binalara hiç zarar vermeyecek bir teknolojik mucizeye 
inandırmaya yönelik büyük propaganda çabaları da sergileniyor. 

U sing previously unseen archival footage, "Radio Bikini"(named alter the radio station set up to 
broadcast the momentous event to the world) tells of the first American peace time nuclear weapon 
tesıs on the Pacific atoll of Bikini in 1946. The film centres on the testimonies of Kilon Bauno, the 

chief of the people of Bikini who left their homes assured they could return immediately alter the tesis . . .  
which would benefit all mankind and are stili wait ing and John Smitherman, a US sailor who witnessed 
the tesis. lt reveals not only a cynical scientific experiment bul a massive media propaganda event staged 
by the US government to persuade people that it was a technological wonder, with no dead bodies or 
devastated buildings. 

ROBERT STONE 

195B'de ingiltere'de doğdu. Tarih ve film 
kuramı okudu. Televizyonda çalıştı. "Radio 
Bikini" ilk uzun belgesel filmidir. 

Robert Stone was born in England in 
1958. He studied history and film 
montage. He also worked in television. 
"Radio Bikini" is his first long meirage 
documentary. 
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D U N Y A F E S T I V A L L E R I N D E N  Ç I N  h A L K C U M H U R I Y E T I  

VAHŞi DAGLAR 
YE SHAN 
IN THE WILD MOUNTAINS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1985/35 mm./Renkli (color)/105' 

Yan Xueshu 
Yan Xueshu ,  Zhu Zi, Jia Pingao 
Mi Anging 
Xu Youfu 
Du Yuan, Yue Hong, Xin Ming, Xu Shaoli, Tan Xihe, Oiu Yushen 
Xi'an Film Studio 
Ch ina Export and lmport Film Corporation , 25 Xın Wai Street, Be i ı ıng 

F ilm, Ouinling dağlarındaki bir köyde yaşayan iki çiflin öyküsüdür. Tüm köylüler gibi, Huıhuı de 
atalarıri ınkine benzer, kısıt l ı  bir yaşam sürmektedir. Eski bir asker olan Hehe ise, dağların ötesındekı 

dünyayı görerek, kendinin ve köyünün yazgıs ın ı  değiştirmek için çabalamaktadır. Karısı Oiurong'un karşı 
koymalarını ciddiye almadan çabasını sürdüren Hehe'nin tek destekleyicisi, Huihui 'n in karısı Guilan'dır. Iki 
ailenin çözülmesi, iki yeni çiftin oluşumuna yol açacaktır giderek . . .  

"Ye Shan" (Vahşi Dağlar) ın  senaryosu, Jia Pingao'nun "Jiwowa' l ı  insanlar" adl ı  romanından uyarlanm ıştıc 
Yönetmen, Çin'in ekonomik gelişmesini, kuzey Shaanxi bölgesinde yaşayan iki çiftin eşierini 
değiştirmelerinin öyküsü çerçevesinde yansıtmaktad ı r. Yönetmene göre, tilmin temel amacı ,  toplumun kendı 
bilincine varma uğraşına katkıda bulunmaktır "Ancak geleneklerin ve değişmezliğin gücüne şiddetle karşı 
koyabilirsek, değişme bil incini yaratabil ir ve toplumu daha ileriye götürebiliriz " 

T his story concerns two couples living in a viiiage in the Ouinl ing Mountains. Like many other 
peasants here, Huihui sticks to the old ways and lives contentedly as his forefathers before him did. 
On  the other hand, Hehe a young demobbed soldier who has seen the world outside the 

mountains, is unwill ing to lag behind and strives to change his own Iate and that of his viiiage He 
disregards his wife Oiurong's opposition, and Guilan, Huihui's wife is his only supporter. At the end, both 
families col lapse, but two new families are established. 

08 

YAN XUESHU 

1940'ta Wuhan'da doğdu 1958'den 
1962'ye kadar Pekin Film Akademisi'nde 
yönetmenlik eğitimi gördü Eğitimıni 
bitırdikten sonra, yönetmen yardımcısı 
olarak Xian Fılm studyolarında 
çalışmalarına başladı .  1975'te ılk li lmıni 
gerçekleştırdi. 1986'da "Vahşi Dağlar"'a 
�antes Uç Kıta Film Festival i 'nde "Büyuk 
Odül"ü kazandı. 

Yan Xueshu was born in 1940, ın Wuhan 
He studıed Ilim dıreeling at the Film 
Academy ın Pekın, lrom 1958 to 1962 
Alter completıng his studıes he worked as 
fi lm director ın the Xıan studıos and ın 
1966 was attached to a team for dramatıc 
propaganda He had to leave his post 
alter the beginning of the culturaı 
revolutıon bul ın 1969 he was appoınted 
to the creative revolutıonary commitlee for 
the provınce of Shaanxi. He later worked 
for three years ın the Xıan fı lm stLJdios 
as editar of cinematographıc l ıterafure 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1975 Ya Yong 
1978 Lan'se dı Haıtan 
1980 Aiquıng Yu Yichan 
1982 Silou Huayu 
1985 Ye Shan/Vahşi Dağlar 
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RADYO GUNLER I  
RAD IO  DAYS ı/ 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

Woody Alien 
Woody Alien 
Carlo di Palma 
Dick Hyman 
Mia Farrow, Tony Roberts, Wallace Shawn, Diane Keaton, Diane 
West, Seth Green, Julie Kavner, Jeff Daniels 
Orion Films 
ORION PICTURES 
9 West 57th Street 
New York, New York 10019 

W oody Alien ile yaşıt olan Joe adlı küçük bir Musevi çocuğun, New York'un uzak bir banliyösü 
olan Rockaway'de yaşayan orta halli ailesi çevresinde gelişen olaylara bakışını anlatan bir 
monologdur film. Annesi, babası, babaanesi, büyükbabas ı ,  teyzesi, eniştesi, yeğeni ve güzel 
halasıyla aynı evi paylaşan Joe, 1940'1ı yı l ların olaylar ın ı ev halkının ve komşuların yaş�mına 

yansıdığı biçimde gözlemler. Yaşamın önemli anlarını radyo programları noktalar ya da başlatır. Insanlar 
savaşın hemen öncesindeki bu yı l larda tek teseliiyi radyoda bulurlar. Woody Alien filmi konusunda, 
"gerçekçil ik değil, belieğimden süzülen gerçektir" diyor. 

T he film is a monologue relating the way Joe, a Iiiiie Jewish boy, contemporary of Woody Allen's 
sees the events that take place around a middle class family in Rockaway, Brooklyn. Joe, who l ives 
in the same house with his father and mother, his grandfather and grandmother, his aunt and 

uncle, his cousin and another, very beautiful aunt, observes all that takes place during the 1940's in his 
own family and in the lives of hfS neighbours. lmportant events are ponctuated with radio programmes or 
triggered of! by !hem. In those years imm€diately before the war people find consolalion in the radio. 
Woody Alien says of the fi lm, "ll isn't realism, it' s reality fiilered through my memory" 

WOODY ALLEN 

1935'te Flatbush, New York'ta doğdu. New 
York Universitesi'nde öğrenimini bitirdikten 
sonra bir halkla ilişkiler kuruluşunda 
çalışmaya başladı. 1953'te Hol lywood'ta 
NBC için metin yazarlığına başlad ı .  
1956'da New York'a döndüğünde, Kay 
Ballard, Carol Channing ve Ed Sull ivan 
için yazmayı sürdürdü. 1964'1e Clive 
Donner'ın "What's New Pussycal"inin 
senaryosunu yazdı .  l ik t imini 1969'da 
gerçekleştirdi. Bugüne kadar çeşitli Oscar 
ödülleri aldı. 

Born in Flalbush, New York, in  1935. 
Sludied al Ne·� York University and 
worked for a PR company Aulhor with 
NBC in Hollywood from 1953, !hen 
relurned lo New York in 1956 where he 
wrole for Kay Ballard, Carol Channing and 
Ed Sullivan. among others. In 1964 he 
wrole the screenplay for Clive Donner's 
"What's New Pussycat?". He produ.ced hıs 
firsl fealure film in 1969. Winner ai several 
Oscars. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1964 Whal's Ne, Pussycat?/Ne Haber, 
Pussycal ? 

1966 What's Up Tıger Lily ? 
1967 Casina Royal 
1969 Take the Money and Run/Parayı Al 

ve Kaç 
1971 Bananas 

Everything You Always Wanled lo 
Know Aboul Sex Bul Were Afraid lo 
AsklSeks Hakkında Her Zaman 
Merak Ettiğiniz ama Sormaya 
Çekindiğiniz Herşey 

1973 Sleeper/Uykucu 
1975 Love and Death/Aşk ve Ölüm 
1977 Interiers/iç Mekanlar 
1979 Manhattan 
1980 Stardus Memories/Yı ldızl. Anılar 
1982 A Midsummer Night's Sex Comedy/ 

Bir Yaz Gecesi Seks Komedisi 
1983 Zelig 
1984 Broadway Danny Rose 
1985 The Purple Rose of Cairo/Kahire' nin 

Mor Gülü 
1986 Hannah and Her Sisters/Hannah ve 

Kızkardeşleri 
1987 Radio DaysiRadyo Günleri 



D Ü N Y A S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  F R A N S A  

. . 

PARIS 'TE B IR  AŞK 
UN AMOUR A PAR IS 
A LOVE IN PARIS 

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

Yapım/Production 
Dürrya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (Color)/83' 

Merzak Allouache 
Merzak Alouache 
J.-Cllarrieu 
Marie-Jo Audiard 
Jean-Marie Senia 
Catherine Wilkening, lsabella Weingarten Karim Allaou, Juliet Berto, 
Daniel Cohn Bendil 
Les Productions de la Lune 
Productions de la Lune 
Brigitte Haegeli 
14 rue du Bac-75007 Paris 

C ezayir doğumlu Marie, çocukluğundan beri düşlediği manken olma tutkusuyla Paris'e gelir. Ali ise, 
Clichy'de oturan Cezayirli bir ailenin oğludur. Uç yıl kaldığı Fleury-Merois Cevaevinden yeni çıkmıştır. 
Gözaltında bulunduğu üç yıl süresince çılgınca düşlediği kozmonot olmanın dışında, hiçbir şey - anun 

için önemli değildir. 
Marie, tek silahı olan harika vücuduyla moda dünyasını keşfetmek ister. Ali ise Houston'a giderek NASA'ya 
katılma umudundadır. Marie ve Ali o, mutlu sabaha dek düşleriyle yaşarlar ve o sabah bir rastlantı sonucu 
karşılaşırlar. Karşılıklı olarak birbirlerini çekerler. Çılgınca ve umutsuz bir aşk başlamak üzeredir. 

M arie, a native of Algeria , comes to Paris hoping to realise her childhood dream of being a model. 
Ali is the son of an Algerian family living in Clichy and has just come out of the Fleury-Merois 
prison where he had been confined for three years. Nothing is of any importance except the 

realisation of his ambition to become a cosmonaut, a dream which had obsessed him while in prison. 
Marie hopes to conquer the world of fashion with the only weapon she possesses, her marvellous body. 
Ali hopes to be able to go to Houston and enter NASA. Until this happy morning bolh Marie and Ali are 
sustained by !heir dreams, but on this particular morning they meet, quite by chance. They immediately 
!eel attracted to each other, and are about to !all into a passianale and hopeless love. 

MERZAK ALLDUACHE  

1944 yılında Cezayir'de doğan Merzak 
Allouache, Cezayir Sinema Enstitüsü'nü 
bitird ikin sonra Paris'de IDHEC'de okudu. 
Daha sonra Cezayir Ulusal Sinema 
Kurumu'nda önce yönetmen yardımcısı, 
sonra yönetmen olarak çal ıştı. lik fi lmini 
1976'da çekti. "Un Amour iı Paris" 
dördüncü lilmi. 

Born in 1944 in Algeria, Merzak Allouache 
studied at the Algerian Cinema Institute, !hen 
at the Paris Institute of Motion Picture Aris. 
After that, he was first assistant, then 
director at the Algerian National Cinema 
Office. He made his first film in 1976. "Un 
Amour a Paris" is his fourth feature. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1976 Omar Gatlato 
1977 Les Avenlures d'un HerasiBir 

Kahramanın Serüvenleri 
1983 L.:Homme Qui Regardit Les Fenetres/ 

Pencerelere Bakan Adam 
1986 Un Amour a Paris/Paris'te Bir Aşk 
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D Ü N Y A  S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  i S V i Ç R E  
A P A N O R A M A  O F  W O R L D  C I N E M A  S W I T Z E R L A N D  

YOLLARDA 
UNTERWEGS 
TRAVELLING 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Anlatım/Narratian 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987/16 mm./Renkli (color)/50' 

Rene Baumannn, Marc Bischof 
Rene Baumann, Marc Bischof 
Kurt Aeschbacher 
Andreas Stahl 
Wolfram Berger, Marc Bischof, liziana Jelmini 
Rene Baumann-Marc Bischof Videoladen 
METROPOLIS FILM 
Josef sır. 106 
CH-8031 Zürich 

1 950'1i y ı l ların Avrupa'sında, yeniden toparlanma dönemi. . . isviçreli fotoğrafçı Werner Bischof, "Life" 
ve "Paris-Match" dergilerince görevlendiri lerek Uzak Doğu'ya gider. Hindistan'dan yolladığı açlık, Kore 
ve Çin Hindi'nden gönderdiği savaş haberleri bütün dünyaya yayı l ı r. Film ,  fotoğrafçı gazeteci Bischof'u 

fotoğrafları ve mektuplarıyla birl ikte yansıtır. Haftal ık haber filmlerinden görüntüler, 50'1i yı l lar ın soğuk savaş 
dönemini yansıtmakla birlikte, Bischof'u günden güne rahats ız eden sansasyon peşindeki basın dünyasını 
da sergiler. Fi lm, daha sonraları Üçüncü Dünya olarak adlandırı lan olguyu inceleyen Bischof 'un ,  böylece 
bil inmeyen bir yan ın ı  da ayd ın latıyor. 

A gainst the background of reconstruction -in Europe of the '50's - the Swiss photographer Werner 
Bischof set out for the Far East, on assignment from the great photo magazines "Life" and "Paris 

Match". The reports he made !here about the hunger in lndia and the war in Korea and lndochina 
spread all araund the world. The film portrays Bischof's work as a photojournalist, including his 
photographs and his letters. Film clips from Weekly News Reports of the time reflect the elimale which 
prevailed during the Cold War of the '50's, as well as the world of sensationalistic press, in which Bischof 
began to teli more and more ili at ease. The film depicts a previously unknown side of the photographer 
Bischof, who had an early glimpse into what later became known as the "Third World". 
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RENE BAUMANN 
MARC BISCHOF 

RENE BAUMANN 
1953'de Sean'da doğdu 1974-79 arasında 
Zürih üniversitesi'nde sosyoloji ve 
yayıncı l ık okudu. Zürih'dekı Videoladen' in 
(1978) kurucularından ve sürekli 
üyelerindendir. 1980'den beri serbest 
olarak video teknisyeni, video kameramanı 
ve ses teknısyeni olarak çalışm ıştır. 

Born in Sean. 1953. Studied sociology 
and publ ication at Zurich Universıty during 
1974-79. He has been one of the launders 
of Videoladen and ıs a permaneni 
member. Baumann has been working as a 
freelance video tachnician, video 
cameraman and sound technicıan. 

MARC BISCHOF 
1950'de Zürih'te doğdu. 1969-70 arasında 
film yapımcılarının yanında asıstanlık 
yaptı 70-74 arasında Münih TV ve Fılm 
Yüksek Okulu'nu bıtirdi. Televizyon ıçin 
çalışmalar gerçekleştirdi Daha sonra ıki 
yı l boyunca serbest sinemacı olarak 
çalıştı. 1978-80 arası öğretmenlik. ardından 
Zürih Üniversitesi'nde klinik psikolorı 
üstüne eğitim gördü Bunların yanısıra 
çeşitli f i lm ve video yapımlarında çalıştı 

Born in Zürıch, 1950. Durıng 196970 
worked as assistant for f i lmmakers. 
Studied at Münıch TV and Film School 
while realizıng same prorects for TV Later 
he worked as a free lance jilmmaker for 
two years Then he had an educatıon on 
clınical psychology at Zürihc Unıversıty. 
among all these he worked in various l ı lm 
and video projects 

FiLMLERI 1 FILMOGRAPHY 

1970 Theater der Jugend 
1970 Heavy Rıder 
1971 A I 'Ombre du 14 Juil let 

Kurzlebeprodukte 
1972 Menschenrechte 

Leben an der Côte d'Azure 
Wollen Sıe tanzen 
Analyse der Tagesschau 

1973 Tom Dooley 
1974 Kuckucksei ım Schweızer Nesi 
1987 Unterwegs 



UMUT VE ZAFER 
HOPE AND GLORY 

YönetmeniDirector 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni!Photography 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

John Boorman 
John Boorman 
Phil ippe Rousselot 
Peter Martin 
Sarah Miles, David Hayman, Sammi Davis 

Yapım/Production Davros Productions 
Twickenham Film Studios, 
The Barons, St Margarets, Twickenham 
Middx, England 

Dünya Dağıtım ı/World Distribution Golderesı Films TV Ltd . 
180 Wardour Str. 
London W1V 3AA 

1987/35 mm./Renkli (color)/112 ' 

B u otobiyografik fi lm, ll Dünya Savaşı sırasında Londra'da yaşayan bir ailenin öyküsünü dokuz 
yaşındaki oğulların ı n  gözlemleriyle aktarır. Bill için savaş, heyecanlı ve serüven dolu olaylar 
zıncirinden başka bir şey değildir. Babası savaşın başlad ığ ına üzgün görünmekle birl ikte, hemen 

gönüllü olarak başvurup orduya kat ı l ı r. Annesi ise 15 yaşındaki kızları Dawn, Bill ve beş yaşındaki Sue ile 
yalnız, oldukça zor bir durumda kalmıştır. Dawn' ın hamile kalması işleri daha da zorlaşt ı r ı r  ve annesiyle 
korkunç kavgalara yol açar. 
Bıll içinse savaş olağanüstüdür Uçakları gözleyen proıektörler havai fişeklerden çok daha güzeldir. Ayrıca 
artık evde uyumak zorunda da değildir çünkü geceleri s ığınaklarda geçirmektedirler. Evlerinin bombalanıp 
yanması bile Bil l ' i üzmez. Böylece aile . büyükanne ve babanın yan ına taşınmak zorunda kalır. Bi l l 
büyükbabasına bayı l ı r  ama yaşlı adamın içkisi ve sürekl i konuşması ailenin öteki bireylerini rahatsız eder. 
Bu arada Dawn evlenir ve evlendiği gün çocuğunu dünyaya getirir. Bil l unutamayacağ ı ,  nefis bir yaz 
geçirmıştir ama ne yazık ki okulların aç ı ld ığ ı  gün gelmiştir. 

T his autobiographical movie is set in London during World War IL lt tells the story of . a  family as 
seen through the eyes of the nıne year old son ,  Bi l l .  For Bi l l ,  war is nothing but a succession of 
excitement and adventure. Bil l 's dad feigns sadness, bul is pleased and quickly volunteers for the 

ar my Mu m. left al one w ith the ir fifteen year old daughter, Dawn, Bi l l  and five·year·old Sue, really has a 
hard time. Dawn falls pregnant which results in overall hysteria as Grace and Dawn continually fight 
The war seems marvelous to Bi lL The search l ighis and the anti ai re raft guns are mu ch prettier than fireworks. 
He no langer has to sleep at home because they spend the ir nights in the air ·ra id shelters. Final ly, the ir 
London house burns down but even this seems a blessing to Bi l l because now the family goes to stay 
with the grandparents. Bil l loves his grandad bul his drinking and boasting upset the others. Dawn 
marrıes and has a baby the same day. 
Bıli has a tantastic summer but finally the day comes when he goes back to school. 

JOHN BOORMAN 

Londra'da doğan Boorman, çocukluğunu 
I I .Dünya Savaşı sırasında Londra'n ın 
banliyölerinde geçirdi. 18 yaşında filmler 
ve yönetmenler hakkında yazılar yazmaya 
ve radyo programları yapmaya başladı .  
Dört yıl sonra. televizyonda kurgu 
yardımcısı oldu. Ell inin üstünde belgesel 
yönettiği BBC'ye girdi. 1966'da "Point 
Blank"i çevirmek için Hollwood'a gitti. Bu 
Beorman' ın başarılı bir yönetmen olarak 
uluslararası alanda tanınmasını sağlayan i lk  
adımdı. ingiltere'ye döndüğünde çevirdiği 
"Leo the Last" ile 1970 Cannes Film 
Festivali En iyi Yönetmen Ödülü'nü 
kazandı. Son zamanlarındaki f i lmlerinin 
başlıcaları "Emerald Forest" ve 
"Excalibur"dur. 

Born in London, Boorman spent his 
childhood in a suburb of the British 
capital during the Second World War At 
18 he began writing and broadcasting 
about films and fi lmmakers. Four years 
later he started as an assistant film editar 
in television and then joined the BBC, 
where he directed more than 50 
documentaries. In 1966 Boorman went to 
Hol lywood to make "Point Blank" This 
was the start of his international career as 
a major film director. Returning to 
England, Boorman made "Leo the Last", 
whıch won him the Directors Award at the 
1970 Cannes Film Festival. Recent works 
include "Emerald Forest" and "Excalibur". 

FiLMLERi/FI LMOGRAPHY 

1975 Catch Us If You Can/Yakalayabilirsen, 
Yakala Bizi 

1967 Point Blank!Dönüşü Olmayan Nokta 
1968 Hell on the Pacıfic/Pasıfik'te 

Cehennem 
1970 Leo the Last/Sonuncu Leo 
1972 Del iverance/Kurtuluş 
1973 lardoz 
1980 Excalibur 
1984 The Emerald Forest/Zümrüt Ormanı 
1987 Hope and Glory/Umut ve Zafer 
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D U N Y A  S I N E M A S I N A  B I R  B A K l Ş  F R A N S A  
A P A N O R A M A  O F  W O R L D  C I N E M A  . F R A N C E 

OGLAN KlZA RASTLAR 
BOY MEETS G IRL 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

Leos Carax 
Leos Carax 
Jean-Yves Escoffier 
Nelly Meunier 
Jacques Pinault 
Denis Lavant, Mireille Perrier, Carroll Brooks, Elie Poicard, Maite Nahyr 
Abilene 
Les Films du Volcan 
13, rue Jean Lantier 
75001 Paris 

1984/35 mm./Siyah-bevaz (black-white)/100' 

. . 1 ki gencin adları Alex ve Mireille'dir. Ikisi de 1960 doğumludur ve ikisi de Paris'te yaşamaktadır. 
Birbirlerini daha tanımamaktad ırlar; ama tanışacaklardır. Erkek, kadın ı  şimdiden sevmekiedir bile . . .  
Acaba herşey iç in  çok geç mi kal ınmıştır? 

Lılos Carax' ın i lk fi lmi, Jean-Luc Gadard'ın "Serseri Aşıklar/A Bout de Souffle" ile 1960 y ı l ında yapt ığ ın ı  
nerdeyse 30 yı l  sonra yineliyor. Çok genç (20'1erinde) ama kendinden güvenli bir yönetmenin sinemaya 
özgür biçimde dalışı bu . . .  Siyah-beyaz görüntüler, nostalji olsun diye değil, t i lmin karamsar yapısını ,  
kahramanların umutsuzluğunu daha iyi belirtsin diye seçilmiş. ıssız sokaklar boyunca dolaşan genç bir 
serseriyle, ürkütücü bir aşıktan kaçan genç aktris, bu biçim ve öz açısından modern !i lmin, aynı ölçüde 
çağdaş kahramanları. . .  Fi lm, alaylı adının çağrıştırdığı gibi klasik bir "kız ağiana rastlar" öyküsü değil. 

T heir names are Alex and Mireille. They were born in 1960 and live in Paris. They don't know each 
other yel. .. Bul they wil l .  He is already in love with her. ls it too Iate? 
This first film by Leos Carax emerges us something like a repetition of Godard's "A Bout de 

Souffle", made nearly 30 years before. 
lt is the same arrogant and ardeni arrival of a young director (this time hardly in his twenties) to the 
world of cinema. The black and white is not used as a nostalgic evocation, bul as a tool to underiine the 
pessimisi texture of the film, the desperale search of its young heroes. The young drifter who wanders the 
empty, dark streets and the actress who tries to gel away from a violent !over are the present-day, modern 
heroes of this modern film .  And the film, unlike its ironic name suggests. is not anather story of the "boy 
meets girl" kind, but something totally dillereni and new 

LEOS CARAX 

1961'de doğdu. 16 yaşında eğitimini 
bıraktı, bir yıl sonra da i lk kısa fi lmini 
çevirdi. 18 yaşında sinema yazarl ığına 
başladı .  Ikinci kısa fi lmi "Strangulation 
Blues"la Hyeres Şenliği'nde büyük ödül 
aldı . 1983'de "Oğlan Kıza Rastlar"ı, 1986 
da ise "Kötü Kan" adlı ikinci f i lmini 
çevirdi. Bu filmle Louis Delluc Ödülü'nü 
kazandı. 

Leos Carax born in 1961, he left school at 
the age of 16 and a year later, made his 
first short film. He engaged in cinema 
journalism, and in 1980, made his second 
short f i lm, "Strangulation Blues", which 
received the Grand Prix in Hyeres Festival . 
In 1983, his first feature film, "Boy Meets 
Girl" was very well received. In 1986, his 
second feature "Mauvais Sang" 
represented France in the Berlin Festival. 

FiLMLERi/ FILMOGRAPHY 
1983 Boy Meets Giri/Oğlan Kıza Rastlar 
1986 Mauvais SanglKötü Kan 



A P A N O R A M A  O F  W O R L D  C I N E M A  U S A  

iÇERDEK iLER 
DOWN BY LAW 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncular/C asi 
Yapım/Production 

Jim Jarmusch 
Jim Jarmusch 
Robby Muller 
John Lurie 
TomWaits,John Lurie, Roberto Benigni, E l len Barkin 
Black Snake Film Co. 

1986/35 mm/Siyah·Beyaz (Black and white) (color)/96' 

L ouisiana, New Orleans bataklıklar ın ın çevrelediği yoksul mahallelerden birinde başlar f i lm. Jack adlı 
bir diskjokey i le Zack adlı bir muhabbet telialı yazg ıların ördüğü ağa tutulup bir hapishane 
hücresinde buluşurlar. Ikisi de, birlikte yoksul bir yaşamı paylaşlıkları kad ınların hışmına uğrayarak 

sokağa atılmışken, hiç ilgileri bulunmamasına karşın, birisi on yaşında bir kızla, öteki de tanımadığı bir 
cesetle başbaşa yakalanmışlardır. Aynı yazg ıyı paylaşmaianna karş ı l ık, birbirlerinden hiç hoşlanmazlar. Ta ki, 
içinde yaşadığı ortama uyum yeteneği bir bukalemununkinden fazla olan ıtalyan turist hücrelerine gelinceye 
dek . . .  Bob'un yardım ıyla iki kahraman yaşama gücü kazanacak ve üç kafadar gerçeküstü yöntemlerle 
hapishaneden kaç ıp mutluluğa koşacaktı c  Ama o arada Bob, Nicoletta'ya aşık olur! 

T he film begins in po or district in Louisiana, New Orleans surrounded by swamps. A disc-jockey by the 
name of Jack and a pimp by the name of Zack find themselves thrown together by Iate i n  the 
same prison cell. Both of !hem have been kicked out by the women they were living with and both 

have been arrested, the one being d iscovered with a ten year old girl , the other with the corpse of 
sameone he had never known. Allhough they are sullering the same Iate, they have no love for one 
another. Until the arrival in the cells of Bob, an ltalian tourisi that adapts himseli like a chameleon to 
whatever environment he finds himseli in . Thanks to Bob, our heroes find new strength and all three 
escape from the prison in a surrealistic manner and find happiness Until Bob falls in love with Nicolettaı 

JIM JARMUSCH 

Ohio'da Akron'da doğdu. Onüç yıldır New 
York'ta yaşıyor. lik filmi "Permanent 
Vacation/Sürekli Tatil" ile 80'1er 
sinemasında bir kült düzeyine yükseldi 
Uzun konulu filmi "Stranger Than 
Paradise/Ce n netten de Garip:· ile 1984 
Cannes Film Şenliği'nde i lk filmiere verilen 
"Altın Kamera" ödülünü kazandı. 

Born in Akron, Ohio. Has been living and 
working in New York for the last twelve 
years. H is first film, "Permanent Vacation" 
achieved cult status the cinema of the 
eighties and he won the Golden Camera 
in Cannes in 1984 for his film " Stranger 
Than Paradise" 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1984 Stranger Than Paradise/Cennetten de 
Garip 

1985 Down By Law/içerdekiler 
1987 Coffee and Cigarettes/Kahve ve 

Sigara (kısa metraj) 
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SAR I  TOPRAK 
HUANG TUD I  
YELLOW EARTH 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni 
Kurgu/Editing 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distrıbution • 

1984/35 mm./Renkli (color)/90 

Chen Kaıge 
Zhang Zilıang 
Zhang Yimou 
Zhao Ouiping 
Xue Bai, Wang Xueqi , Ta o Tu o, Li u Oıang 
Guanxi Fi lm Studio 
Ch ina Film Export & !m port Corporatıon 25 Xın Waı Street, Beijing 

1 937'de Çin ordusunun bir eri, halk ezg.ılerı toplamak amacıyla Shanxi'ye gelır Er, Cui Oiao adındakı 
kızı ve küçük oğluyla birlıkte yaşayan yaşlı bir adamın yan ına yerleşır Kısa sürede aılenın güvenini 
kazanır 12 yaşındaki Cui Oıao evlendiri lmek üzeredır Düğün günü yaklaşı rken, küçük kız ere yalvarır, 

kendisini de birl ikte gölürmesi ıçin . .  
"Ocak ayında kameramanım ve asistan ım la birl ikte Shanbei'ye vard ık .  O bölgede durgun akan Sarı lrmak ' ı 
izledik. Bu ırmak eski uygar l ığ ın kökenıdir Yatağında sarı toprağ ın kıyı lar ı bulunur Sarı ırmak uygarl ığ ın 
hem anasıdır, hem de yokedicisi Duygularla yük lü olan ırmağı ızledık. B i r  gün ırmaktan kovayla su alan 
yaşlı bir adama rastıad ık .  O an fi lmımizin nas ı l  olacağ ın ı  ve öykümüzün çoktan yaz ı ld ığ ın ı  sezmıştık. 
Oykünün ana kişisi, Cui Oiao'dur. onun yazgıs ı  ıse Sarı lrmak'tad ı r. 
Çin'de doğu dağlıktır, batı ise düzlük; doğu yoksuldur, batı varl ık l ı .  .. Çın tarıhı batıya karşı doğuda 
başlatı lan devrımci hareketlerın örnekleriyle doludur Bu yüzden fı lm çalışmasın ın başlangıç noktası olarak 
sarı toprağı seçtik." 1 n 1937, a soldier in the Chinese army arrıves in Shanxi to collect folk songs He boards wıth an old 

man living with hıs daughter, Cui Oıao. and h ıs young son .  He soon wins the confıdeııce of the 
family. The twelve year old Cui Oiao ıs about to gel marrıed but. as the weddıng day approaches. she 

begs the soldier to lake her away wıth h ım when he leaves. 
" I n  January 1 arrived at Shanbeı wıth my cameraman and my assıstant. We abserved the Yellaw Rıver. 
which at that poınt ıs wide and tranquıl Thıs rıver, wıth its banks of yellaw earth. formed the basıs of a 
series of ancient civıl izations. The Yellow Rıver ıs both the mother and rlestroyer of cıvi l ızat ıon. We gazed 
on the river, filled wıth emotıon. One day we came across an old man drawıng a bucket ol water lroııı 
the rıver, and at that moment we realızed what our l ı lm was lo be and thal our seenarın was alıeady 
wrıtten. I n  this story the princıpal ch araeter ıs Cu ı Ouıao. a gırl lu l l  o l  d reaıııs and aspıralıoııs Her Iate ıs 
l inked to the Yel low River In Chına the East ı�; mounlaıııous and the Wesl l l aL the Wesl ıs poor and th ı: 
East rich Chinese hıslory ıs ful l  of examples ol revolutıoncıry r ısıngs ı ı ı  the Wesl agaııısl l l ı ı; East T lı;ıt ı s  
why we chose th ıs yellow land for the begınnıng of our story 

CHEN KAIGE 

1953'de Pekın'de doğdu Babası da  !ilm 
yönetmeniydi 15 yaşındayken Kültür 
Devrimi nedeniyle çalışmalarına ara 
vermek zorunda kaldı . Tarım eğitimi 
görmek için Yunan'a gitti Orduda geçirdıği 
bir kaç yı l ın ardından 1975'de Pekın'e 
döndü. Pekin Film Stüdyoları 'ndaki 
laboratuvarlarda teknisyen olarak çalışmaya 
başladı .  1978'de Film Akademisı'ne gırış 
sınavını kazandı. 1982'de eğtimini 
bitırdikten sonra, yönetmen yardımcısı 
olarak çalışmaya başladı. Televizyon ıçın 
iki film çekti 

Chen Kaige was born in Beijıng, in 1953. 
His father was fi lm dırector. He had to 
abandan his studıes at the age of 15 
because ol the Cultural Revolution and 
was sent to Yunan to work as a 
technıcian ın the laboratorıes ol the 
Beııing Fılm Studios, proceeding, alter 
passing the entrance examinatıons, to the 
fılm Academy In 1982, alter completıng 
his studies, he was appointed assistant 
fılm dırector and later made two plays for 
televısion. "Yellow Earth" was his first 
feature fılm . 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1984 Huang Tudi/Sarı Toprak 
1987 La grande parade /Büyük Geçit 



D Ü N Y A S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  M I S I R  

ÖNEML i  B i R ADAM I N  KAR IS I  
ZAWGAT RAGOL MOH IM 
THE WIFE OF AN IMPORTANT MAN 

Yönetmen/Directo 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution . 

1987/35 mm./Renkli (color)/114' 

Mohamed Khan 
Raouf Tawfik 
Mohsen Ahmed 
Nadia Shokry 
George Kazazian 
Ahmed Zaki, Merve\ Amin, Zizi Mustafa, Ali Ghandour, Hassan Houssny, 
Ahmed Mokhtar 
El Alamia tar TV · Cinema 
El Alamia for TV · Cinema ATC. 
41 El Gezira El Wosta 
Zamalek, Cairo 

B aşında kavak yelleri esen genç bir kız, tarımsal sulama müfettişi olan babasının yeni atandığı Kuzey 
Mıs ı r'da, Minieh adlı bir kasabada bir polis müfettişinin i lgisini çeker. Kahire'deki Merkezi Haberalma 
Orgütü 'ne atanan polis müfettişi, kızla evlenmeye karar verir. Evlendikten sonra, eşinin mesleğinin 

içerdiğı şıddete tanık olmaya başlayan kadınla kocası arasında çatışmalar başgösterir Şiddet eve de 
yansımaya başlar. "Mevki sahibi" bir adamın öyküsünü anlatan Mohamed Khan, bu öykü çevresinde 
1970' 1 i  yı l lar Mısır' ından gerçekçi bir kesit de sunar. 

A young girl , her head full of romantic dreams, was seen and ad m i red by a palice ünvestigator in 
Minieh, a town in Upper Egypt, whilst Iraveliing with her father, an irrigation inspector. Once he was 
promoted to the Central lnvestigation Department in Cairo, the palice investigator decided to marry 

her. After \heir marriage, she began to see the vio!ence involved in his job and disagreements began 
when he brought the same brutality into the house. This is not ıust the story of a man in authority, but 
an ınsight into part of the hıstory of Egypt in tne seventıes. 

MOHAME D  KHAN 

1942'de Kahire'de doğdu 1961·1962 yı l lar ı 
arasında Londra'da sinema eğit imi gördü. 
1964·66 döneminde Beyrut'ta yönetmen 
yardımcı l ığ ı yaptı 1966-76 arasında 
Londra'da çalıştı Mısır Sineması tarihi 
üstüne bir yapıtı 1969'da yayımiandı 1972 
yı l ında Mısır'da "El Batikha/Karpuz" 
adında i lk kısa filmini yaptı 

Mohamed Khan was born in Cairo in 
1942. Alter studying filmmaking in London 
in 1961·1962, he worked for a time as 
assistant director in Beirut. He later 
returned to London where he lived from 
1966 to 1976 and where, in 1969, he 
published a book on the Egyptian cinema. 
I n  1972 he made a short film in Egypt, 
"El Balikha/The Water_ Melon" 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1981 Taer Ala El Tarek/Yoldaki Kuş 
1983 El Harrif/Sokak Oyuncusu 
1984 Kharag Wallam Yaod/Kayıp 

Kişi 
1986 Youssef wa Zeinab/Yusuf i le 

Awdat Mowatin/Yurttaşın 
Dönüşü 

1987 �awgat Ragol Mohim/ 
Onemli Bir Adamın Karısı 
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D Ü N Y A S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  P O L O N Y A 
A P A N O R A M A  O F  W O R L D  C I N E M A  P O L A N D 

SONSUZ 
BEZ KONCA 
NO END 

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

Kryz s tof Kieslowski 
Krzystof Kieslowski, Krysztof Piesiewicz 
Jacek Petrycki 
Krystyna Rutkowska 
Zbigniew Preisner 
Grazyna Szapolowska, Maria Pakulnis, Aleksandr Bardini, Jerzy 
Radziwilowicz, Artur Barcis, Michal Bajor 

Yapım/Production Film Production Zaspoly Filmowe 
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Dünya Dağıtımı/World Distribution: Film Polski, Warsaw 
1984/35 mm./Renkli (color)/108' 1 982 yıl ında Polanya. Öykünün kahramanının adı Antani Zyro'dur  ve öteki kahramanlardan farkı, 

ölmüş bulunmasıdır. Bir kaç gün önce ölmüş ve cenazesi de dün kalkmıştır. Ama hala ortalıktad ır; 
geride bıraktıklarını izlemektedir. Otuz yaşlarındaki güzel karısı ,  onu ne kadar sevdiğini ve onsuz 

yaşayamayacağın ı  sezinlemektedir. Antani Zyro, siyasi suçluların savunma danışmanlığnı yapan ,  savunduğu 
kişilerin onurlarına ve inançlarına saygıl ı bir avukattır. Ölmeden önce baktığı grev düzenleyen genç bir 
işçinin davasını bu kez öteki avukatlar değişik yöntemlerle ele almaktadırlar. Film, iki kişinin öyküsünü 
anlatır; Ula'n ın artık yaşamayan kocasına duyduğu sevgi ve özlem. ile işçi Darek'in yargı önündeki 
yalnızl ığını . .  Antani'nin onlar için yapabileceği hiç bir şey yoktur. Olen adam Darek'in inançlarından ödün 
vermemesini, genç ve h ı rsl ı  avukat Melek'in acımasızl ığ ın ı ,  Darek'in karısı Joan' ın  gözyaşlarını ve Ula'n ın 
anılarından ve umutsuz aşkından sıyrılma çabalarını izler. 
Bir gün Ula ağzına bir bant yapıştır ı r  ve ocağın gaz düğmelerini açar. Antani ona yeniden kavuşmayı 
sessizce beklemektedir, 

O on the year 1982. The hero's name is Antani Zyro and he differs from the other heroes in that he 
ıs dead. He dıed a few days ago and the funeral was held yesterday. Bul he remaıns on the screen 
watching what he has left behind. He watches how his wife, a pretty woman in her thirties, is 

beginnig to realize how much she loves him and that she cannot go on without him. He was a lawyer 
who acted as a counsel for the defence of people put on political Irials under the martial law. His defence 
was full of repsect for the dignity and be\ieifs of his clients. Now he is watching how the case of a young 
worker charged with organizing a sirike is taken over by other lawyers, who handie it quite differentıy. The 
plot of the fi lm is  m ade up of two themes: the the me of w ile Ula' s ı ove for her deceased husband, and 
the theme of worker Darek, who bends his head low as the court's sentence is being read out for him. 
The deceased hero can do no more. He is watching Darek, not giving up the principles which he stands 
for, the behaviour of a young apprentice in a legal profession, Melek, who would \ike to see Darek an 
imprisoned hero, the tears of Darek's wife Joan. He is alsa watching Ula as she is trying to free herseli 
of memories and hope\ess love. 
One day Ula puts an adhesive tape over her mouth and turns on all in a gas cooker. Antani is waiting 
calmly to reunite with her. 

KRZYSTOF K IESLOWSKI 

1941'de doOdu 1969'da Lodz'da Devlet 
Tiyatro ve Film Kolejini bitirdi. Öğrenciyken 
televizyon için 'Zdjecie/FotoOraf" adlı f i lmi 
çevirdi. 
1969'da ilk fi lmi "Z miasta Lodzi/Lodz 
Kentinden" i gerçekleştirdi. Uzun metrajlı 
filmierin yanısıra, televizyon için filmler ve 
belgeseller de yönetmektedir. 

Documentary, feature and TV director. 
born in 1941. Graduated from the State 
Theatrical and Film College in Lodz. While 
stili a student made the film "Zdjeciel 
Photograph" for television. Oebut in 1969 
with "Z miasta Lodzi/From the City of 
Lodz" 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1973 Przejscie podziemne/Yayalar için 
Metro 

1975 Personel 
1976 BiiınalYara izi 
1979 Amatar/Amatör 
1980 Gadajace glowy/Konuşan Başlar 
1984 Bez Konca/Sonsuz 
1987 Przypadek/Kör Talih 



D Ü N Y A  S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  F E D E R A L  A L M A N Y A  
A P A N O R A M A "·o F W Ö R L D · C' l �N E� M A F R G t ,(y h �"'"��� "'� � i*� ,:!! N 

OZAN IN  SUSKUNLUGU 
DAS SCHWE IGEN DES D ICHTERS 
THE SILENCE OF THE POET 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Ses/Sound 
Oyuncular/C ası 

Yap ım/Production 

1986/35 mm./Renkli (Color)/98' 

Peter Lilienthal 
Peter Lilienthal 
Justus Pankau 
Siegrun Jager 
Claus Bantzer 
Manfred Arbter, Uli Winkler 
Jakow Lind, Len Ramras, Daniel Kedem, Towje Kleiner, Vladimir Weigl 
Barbara Lass 
Edgar Reitz Filmsproduktions GmbH ve Westdeutscher Rundknuft 

Y ağmur mevsiminde Tel Aviv. Su birikintilerinin kenti. Uzakta, deniz karanlık ve kirli görünmektedir. 
Büyük kentten çekilmiş gibidir adeta. Kippur savaşından sonra asla sona ermeyecek gibi gelen ve 
savaş-ateşkes-savaş ritmiyle işleyen bir tuzağa sıkışmışlık duygusu egemendir. Insanlar sürekli bir 

bunalımın esiri gibidir. Her şey bozuk ve yararsızd ır. Bir yanda küstahlık ve hesaplaşmalar, öte yanda 
tuzağa düştüğü için kendine karşı duyulan nefret. Tartışmalar adeta çölün gizemli sessizliği içinde gibidir. 
Joram, suskun bir ozandır, içindeki melodiyi yitirdiğini düşünmektediL Oğlu geri zekalıdır, delil ik s ın ı rında 
bir vakad ır ve babasın ı  yazmaya ikna etmek istemektedir. 

T el Aviv in the rainy season. City of puddles, and in the distance, the sea, d irty and dark, as if it 
had withdrawn from the city and was only a background. Alter the Yom Kippur War, people in lsrael 
have the sensatian of being in a vicious circle. A rhythm of war-trucewar, that will never end. Men 

as the slaves of permaneni crisis. Everything appears wrong and useless. On the one hand presumption 
and self-ıustification, on the other anger with oneseli for having fallen into the trap. Under this threat one 
whispers a lot, but one alsa speaks out. 
Discussions carried on not as if in the intimacy of one's home, but rather as if in the mysterious silence 
of the desert 
Joram, the silen! poet, who says he has lost the melody - and his son, backward , a fool, a borderline 
case, who has decided to convince his father to write. 

PETER LILIENTHAL 

1929'da Berlin'de doğdu. 1939'da Urugay'a 
göç etti. 1955'te ilk kısa filmini 
gerçekleştirdi. 1956'da Berlin Hochschule 
tür Bildende Künste'den bir burs kazandı. 
1959'da asistanlık yapmaya başladı; 
ardından televizyon filmleri yönetti. 1966'da 
Deutsche Film und Fernsehakademie'yi 

· kurdu. 1979'da gerçekleştirdiği "David" 
adlı filmiyle Berlin Film Festivali'nde "Altın 
Ayı"  Ödülünü kazandı. 

Peter Lilienthal was born in Berlin in 1929. 
In 1939 he emigrated to Uruguay where 
he later began to work in a bank. His first 
experiments in the cinema date from 
1956, the same year in which he won a 
scholarship for the Hochschule tür 
Bildende Kunst in Berlin. In 1959, he 
worked as assistant director in Baden 
Baden and later made films for television. 
In 1966, he joined with others in founding 
he Deutsce Film und Fernsehakademie in 
Berlin, in which he alsa taught. In 1979 
he made the film "Kindheit in Amacueda" 
in collaboration with the Goethe Institute 
and ZDF, the second German television 
channel. His "David" (1979) was awarded 
the Golden Bear at the Berlin Festival. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 

1969 Malatesta 
1973 La Victoria/Utku 
1974 Hauptlehrer Hater/Okul Müdürü Hofer 
1975 Es herrscht Ruhe im Land/Köyde 

Asayiş Sürüyor 
1976 Kadir  (TV belgeseli) 
1979 David 
1982 Dear Mr.Wonderfui/Sevgili Bay 

Olağanüstü 
1984 Das Aulogramm/imza 
1985-86 Das Scheweigen des Dichters/ 

Ozanın Suskunluğu 
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D Ü N Y A S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  A B D  

OYUN EVI 
HOUSE OF  GAMES 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

David Mamet 
David Mamet, Jonathan Katz 
Juan Ruiz Anchia 
Lindsay Crouse, Joe Mantegna, Mike Nussbaum, Lilia Skala, J.T.Walsh, 
Willo Hausman, Karen Kohlhaas, Steve Goldstein 
Filmhaus Prods 
Orion Pictures, 
1875 Century Park East, 
Los Angeles CA 90067 

K itaplarıyla ün yapan bir kad ın  ruh doktoru, hastalarından birinin dünyasına sürüklenir ve orada hiç 
bilmediği sorunların varl ığını algılar. Bu arada, yasad ışı işler çeviren bir adam da kadına aşık 
olarak, yasad ışı dünyanın gizlerini gösterir Polisiye türdeki entrikasından çok, bu entrikan ın anlatılış 

biçimiyle, hepsi çift-kişi l ikl i karakter le r iy le, aldatma-aldatı lma ikilemi üstüne şaşırtıcı yaklaşımıyla i lgi çeken 
film, Amerikan genç kuşak sinemacıları arasında birden sivrilen David Marnet'in 1 987 yı l ında tüm 
eleştirmenlerce beğenilen bir yapıtı Baş rolde oynayanl indsay C rause ' ın  Marnet'in gerçek karısı olması 
nedeniyle bir tür aile filmi niteliği kazanan yapım, kara-film denen türü yenileyici bir nitelik de taşıyor. 

A lady psychiatrist, alsa author of successful novels, is drawn into the life of one of her patients and 
discovers the other side of the couch-confessions. On the other hand, a con-man gets into her life, 
falls in love with her and shows her the tricks of the underworld.This strange story is a total 

double-game, and it's difficult, Iil i the end (and even !hen) to know who is conning whom. The film is 
brilliantly written, directed with a master hand and tends to renew the one of the most successful 
attempts by a young director to re new the so-called "film no ir". The leading role is played by Lindsay 
Crouse, the real life Mrs. Mamet, and all the performances are very convincing. 
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DAVID MAMET 

1947'de Chicago'da doadu New York'ta 
tiyatro öarenimi gördükten sonra doaduau 
kente gelerek St.Nicholas Tiyatrosu'nu 
kurdu ve tiyatronun sürekli yazarlıaını 
üstıendi. lik oyunlarını yirmi yaşlarında, 
oyunculuk yaparken yazan Mamet, i lk 
uzun oyunu "American Buffalo" ile 
Broadway'e adımını attıaında 37 
yaşındaydı 1984'de "Giengarry Glen 
Ross" adlı oyunuyla Pulitzer Odülünü 
kazandı. Aralarında "Postacı Kapıyı iki 
Defa Çalar" (1980), "The Verdict " (1982) 
ve "The Untouchables"(1987)'ın bulunduğu 
çok sayıda senaryo yazdı. Yönetmen 
olarak ilk çalışması olan "Oyun Evi" ile 
büyük başarı kazandı. 

David Marnet was born in 1947 in 
Chicago. Alter studying theatre in New 
York he returned to his home town where 
he established the St.Nicholas Theatre 
Company and became its resident 
playwright. He began writing at tha age of 
twenty-four when, as an actor, he provided 
fellow-actors with dialogue for practice His 
first full- length play was "American 
Buffalo", which his play "Giengarry Glen 
Ross". He alsa wrote a number of 
screenplays, including "The Postman 
AJways Rings Twice" (1980), "The 
Verdict"(1982) and "The Untouchables" 
(1987) "House of Games", his first f i lm, 
was a great success. 



D U N Y A  S I N E M A S I N A  B I R  B A K l Ş  K O R E  

PARLAYAN GUNEŞ 
TTAENG PYOT 
THE BLAZING SUN 

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

Yapım/Production 

Dağıtımı/World Distribution 

1984/35 mm./Renkli (color)/100' 

Ha Myonq-Chung 
Lee Young, Na Han-Bong 
Chung Kwang-Suk 
Hyun Dong-Chun 
Kim Young-Dong 
Haw Myung-Joong, Cho Yong-Won, Lee Heh-Young, Choi Joo-bong, Park 
Jong-Surl, Joo Sang-ho, Lee I n-Ok 
Park Chong-Chan 

Korean Film Export 
Seul 

1 930'1arın sonlarına doğru, Japonya'nın Kore'yi işgali s ı rasında, Ch'Un-Ho ve karısı Sun-I bir geçim 
kaynağı bulabilmek amacıyla tüm ülkede dolaşırlar. Bir madenci köyüne yerleşirler ancak kısa bir 
süre sonra maden kapatı l ır ve Japonların eline geçer. Iş bulabilmek için Ch'Un-Ho Hyang-sim adında 

bir kadına jigololuk etmeye başlar ve her türlü kullanılmaya boyun eğer. Pek çok serüvenden sonra tam 
karısının öleceği sırada Ch'Un-Ho, yaşamın derin anlamın ı  kavrar. 

T owards the Iate 30's during the japanese invasion of Korea, Ch'Un-Ho and his wife, Sun-I wander 
across the country trying to survive. They setlle in a mining viiiage bul shortly alter, the mine is 
ciased down and taken over by the japanese. In order to find work, Ch'Un-Ho lets h imseli be 

seduced and abused by a woman named Hyang-Sim. Alter various experiences, he discovers the true 
meaning of life, when his wife is about to die. 

HA MYO NG-CHUNG 

1947'de Seul'de doğdu. Hanguk 
Üniversitesi 'nde yabancı diller konusuda 
eğitim gördü. 1965'ten itibaren sinema 
oyunculuğu yaptı, 100'den fazla filmde 
oynadı ve çeşitli festivallerde oyunculuk 
ödülleri aldı. lik filmi olan "X" 1983'te 
Kore'nin en iyi yönetmen ödülünü 
kazanmasını sağladı .  

Born in 1947 in Seul. He had his 
educalian in the University of Hanguk on 
foreign languages. Since 1965 he is an · 
actor. Played in more the 100 fi lms and 
has won several international awards for 
the best actor . The first feature he 
directed "X" won the best director award 
of Korea in 1983. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1983 "X" 
1984 Ttaeng pyot/Parlayan Güneş 
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D Ü N Y A S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  i N G i L T E R E  

BEYAZ YARAMAZLI K  
WH ITE M ISCH I EF  

Yönetmen/Director Michael Radiord 
Senaryo/Script Michael Radiord 
Görüntü Yönetmeni/Photography : Roger Deakins 
Müzik/Music George Fenton 
Oyuncular/Cast Geraldine Chaplin, Joss Ackland, Greta Scacchi, Charles Dance 
Yapım/Production Simon Perry 

Dünya Dağıtım ı/World Distribution Guy East 

1987/35 mm./Renkli (Color)/108' 

Goldcresi Films and Television LTD. 
Waverley House, 7-12 Noel Street 
London W1V 3PB 

1 940 yı l ında, Kenya'da Happy Valley'deki ingil iz sömürge yaşamı. _ _  Avrupa'daki savaş, Afrika'da kendini 
daha duyurmuyor_ 
Josselyn Hay adlı bir soylu, arkadaşlarıyla gününü gün eder. Dekandan yaşamlarıyla belirsiz bir 

geleceğe meydan okurlar. Gösterişli partiler, balolar, polo maçları ve koşuların sonu gelmez. Zinanın "Vaka
yi adiye"'den say ı ld ığ ı  bu ortamda yakışıkl ı ,  soylu kahramanımız çevresindeki tüm kadınları bir bir baştan 
ç ıkarmaktadır. 
Sir "Jock" Delves Broughton ile genç ve güzel karısının Kenya'ya gelişleri, sonun başlangıcı olur. Tutkulu 
bir aşk ve traj ik bir son. Ingiliz soyluları için parti bitmiştir artık. 1 940 in Happy Valley in Kenya in the days of English colonialism. The war in Europe has not yet 

made itself felt in East Africa. 
Joselyn Hay, an English aristocrat, passes the time with his friends in pleasure and enjoyment, 

defying the uncertainty of the future by the decadence of their lives. They indulge in an endless raund of 
lavish parties, balls, polo games and races. In this environment, where adultery is an everyday affair, our 
handsome, aristocratic hero seduces al l  the women in his circle. 
The arrival of Sir "Jock" Delves Broughton with his young, beautifil wife is the beginning of the end_ A 
passianale love affair and a tragiv conclusion. As far as the English aristocrats are concerned the party is 
over. 

1 22 

MICHAEL HADFORD 

1946 doğumlu yönetmenin çocukluğu 
Asya ve Afrika'daki sömürgelerde geçti. 
Edinburgh Taknik Enstitüsü'ndeki i lk işi 
sayesinde film yapımcıl ığıyla tanıştı 1971'de 
Ulusal Film Okulu'na girdi. 
1982 de "Another Time, Anather Place 1 
Başka Bir zaman, Başka Bir Yer"in 
senaryosunu yazdı ve yönetiL Fi lm, 1983 
Cannes Film Şenliği'nde Yönetmenlerin 
Onbeş Günü adlı bölüme seçildi ve başka 
ödülterin yanısıra, Taormina Film 
Festivali 'nde üç ödül kazandı Radiord'un 
ik inci f i lmi ise, George Orwel l ' i n  
romanından uyarlanan "1984"tür. 

Michael Radford, born in 1946, had a 
colonial childhood in Asia and Africa. His 
first cantacı with show business lasted 
only nine months aMer coming down from 
Oxford. His first job at a Technical 
I nstitute in Edinburg introduced him to 
fi lmmaking In  1971, he went to the 
National Film Scholl. 
I n  1982, Radiord wrote and directed 
"Another Time, Anather Place" The fi lm 
was selected for the Director's Fortnight at 
Cannes, 1983, and won three prizes at the 
Taormina Film Festival , 1983, amongst 
other prizes. His second feature was 
"1984", a screen adaptalian of George 
Orwell's novel. 



D Ü N Y A  S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  Y E N i  Z E L A N D A  
A P A N O R A M A  O F  W O R L D  C I N E M A  N E W Z E A L A N O  

iŞLERi OLURUNA Bl RAK 
LEAVE ALL FAI R  

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Oünya Dağıtımı/World Distribution • 

1984/35 mm./Renkli (Color)/88' 

John Reid 
Stanley Harper, Maurice Pons, Jean Betts, John Reid 
Bernard Lutic 
lan John 
Stephen McCurdy 
John Gielgud, Jane Birkin, Feodor Atkine, Simon Ward 
John O'Shea 
SEAWELL FILMS 
45 . rue Pierre Charron 
Paris 75008 

B ir ingiliz sanat tutkunu olan John Middleton Murry, Fransa'daki yayımcısını , uzun bir süre önce 
ölmüş olan eşi, Yeni Zelandalı yazar Katherine Mansfield'in yapıtlarının yeni bas ım ı  için ziyaret eder. 
Katherine'in imgeleri, 1923'teki ölümünden bu yana Murry'nin belleğindedir. Katherine ile olan 

birlikteliklerinin anılarını canlandırmasından etkilenen Murry, yayımcısının arkadaşı, Yeni Zelanda'lı ve Katherine'e 
benzeyen Marie Taylor'la karşılaşınca çok şaşırır. Başlangıçta tatlı yaşlı adamdan etkirenen Marie, 
Katherine'in ölümünden sonra yazarın yok etmesini rica ettiği yazı parçalarını Murry'nin bastırarak para 
kazandığını öğrenince çok kızar. Acaba Murry, insanların kendilerini olayların odak noktasına 
yerleştirdiklerinde çoğu kez yaptıkları gibi, Katherine'e ihanet mi etmiştir, yoksa, Katherine'in de olmayı 
amaçladığı biçimde büyük bir yazar olarak tanınmasını mı sağlamıştır ? Marie, onu suçlarken, Murry 
davranışını doğrulatmaya çalışacaktır. . .  

J ohn Middleton Murry, a n  English man-of-letters, visits his publisher in France t o  give his approval to 
a new edition of the works of Murry's long dead wife, Katherine Mansfield, the New Zealand writer. 

Ever since her death in 1923, Katherine has haunted Murry's imagination. Disturbed afresh by 
memories of his life with her, Murry is startled when he finds that his publisher's companion, Marie 
Taylor. resembles Katherine and is also a New Zealander. 
At first fascinated by the charming old man, Marie grows angry when she learns Murry profited alter 
Katherine's death by publishing what she termed the "scraps" she asked him to destroy. 
Has he, as men can do when they place themselves at the centre of events, betrayed Katherine, or has 
he helped her become recognised as the great writer she wanted to be? Marie challenges him and he 
tries to justify his actions. 

JOHN RE ID  

1_946'da Dunedin'de dQğdu. Canterbury 
Universitesi 'ni bitirdi. Universite'de ders 
vermenin yanısıra yazarl ık ve oyunculuk 
yaptı. ilk kısa filmini 1967'de gerçekleştirdi. 
1974'ten beri Yeni Zelanda fi lm 
endüstrisinin içindedir. 

John Reid was born in Dunedin in 1946 
and graduated from Canterbury University 
with an a.m. honors degree. He has been 
·a university lecturer and a writer/actor. He 
made his first short fi lm in 1967 and has 
been fulltime in the New Zealand film 
industry since 1974. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1979 Middle Age Spread/Orta Yaş Salgını 
1982 Carry Me Back/Beni Geri Götür 
1984 Leave Al l Fair/işleri Oluruna Bırak 
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D Ü N Y A S i N E M A S I N A  B i R  B A K l Ş  Y U G O S L A V Y A  

• l l  • •  

ORADA K IM ŞARKI SOYLUYOR 
KO TO TAMO PEVA 
WHO'S S INGIN OVER THERE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/C ası 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Dıstribution • 

35 mm./Renkli (Color)/90' 

Slobodan Siıan 
Dusan Kovacevıc 
Bazidar Nikolic 
Lana Vukobratovıc 
Voıislav Kostic 
Pavle Vuisic, Dragan Nikolic, Danila Stoıkovic, Aleksandar Bercek, Neda 
Arneric, Mi lovoje Tomic, Tasko Nacıc 
Milan Zmukıc 
Jugoslavija Film 
11000 Beograd 
KN, Mihaılova 19 

B ir grup insan "Krıstic ve Oğulları" çıltliğınden eskı bir otobüsle Belgrad'a doğru yola ç ıkar Her 
yolcu nun başkente en kısa sürede ulaşmak için kendisine göre nedenlerı vard ı r  1941 ılkbahar ıd ı r  
Faşistlerin Yugoslavya'yı işgal ettikleri günün öncesi . . .  

Terk edilen bölgenin Belgrad'dan sadece 100  km .  uzakta olmasına rağmen karşın, garıp olaylar yüzünden 
uzayan yolculuk boyunca, yolcu lar arasındaki görüş ayrı l ıkları ve yakın gelecekteki felaketierin sezgisın ın 
yarattığ ı  geri l im kavgalara yol açar. Harap otobüs, içindeki olağandışı ve çı lgın yolcularıyla çözülmekle olan 
bir dönemin karikatürü, alevler ve patlamalar içinde yok olacak bır dünyanın habercisidir. 
Yolculuğun başından beri varolan hoşgörüsüzlük, iki çingene müzisyenin ölümüyle şiddete dönüşür. 
Bombaların tam bu sırada düşmeye başlaması, tümüyle rastlantı değildır. 

A group of people sets off for Belgrade by a dilapilated b us of the firm "Kristıc and Son s". Each of 
the passenger has pressing reasons to reach the capital as soon as possıble lt is the sprıng of 
1941. The day on the eve of the first fascist attack on Yugoslavia. 

The bus leaves a deserted and isolated place. The trip drags and lasts for 24 hours due to some 
unpredictable and strange events, even though the departure station is only about a hundred kilometres 
far from Belgrade. On the way, under the impressions of the war ın Europe, the passengers quarrel and 
gel into conflicts. The atmosphere of a future catastroph hangs ın the aır, bul more as a presentiment 
rather than an over! prediction. The old wreck of a bus with its unusual and crazy passengers, is a comıc 
picture of a decaying epoch, the end of a world that is to disappear ın  flames and explosıons l ntolerance. 
preseni from the very beginning of the trip, turns into an open violence the victims of whıch are two 
gypsy musicians. lt is not a pure chance bombs start to fall precisely at that moment 

SLOBODAN SIJAN 

1946'da Belgrad'ta doğdu 1970'te Belgrad 
Plastik Sanatlar Akademısı 'n ı ,  1975'de 
Belgrad Sahne Sanatları Fakültesr Frlm 
Yapımcı l rğ ı  Bölümu'nü brtrrdr 1972 den 
beri Belgrad Televrzyonu rçrn dızıler 
yapıyor 1976·1979 arasında yine 
televizyon içrn bir saatlik Irimler çektr 
"Orada Kim Şarkı Söylüyor?". Slobodan 
Sijan'rn i lk uzun yaprtı 

Born rn Belgrade. 1946. In 1970 he took 
his degree at the Academy for Plastrc Art 
in Belgrade. In 1975 he gol hrs degree lar 
f ılm produclion al the Faculty lar Thealher 
Ari Belgrade. Srnce 1972 he IS direelıng 
series ol TV lilms lar TV Belgrade In the 
period ol 1976 to 1979 he has been 
producrng several one hour Iii m s. Who IS 
srngrn over !here?" rs the lrrsl lull lenglh 
film of Slobodan Srıan 
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YAR IM METREL IK  B IR  OLAY 
HAD I SAT AN NUSF M ETER 
A N  INCIDENT O F  HALF METER 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography · 

Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/VıJorld Distribution 

1981/35 mm./Renkli (color)/117' 

Samir Zikra 
Samir Zikra 
Abdel Oader Charbagi, Hanna Ward 
Antoinette Azrie, Zuhayr Daya 
Mareel Khalifa 
Abdel Fattah AI·Mouzzayen ,  Gianna Id ,  
Najah Hafidh 
Ulusal Sinema Merkezi (NFO) 
NJO. 
Damas, Syria 

S uriye'nin toplumsal yap ıs ın ı  acımasız bir gerçekçi l ik ve mizah anlayışıyla eleştiren bir film. 1967 
bozgunu öncesinde bir devlet dairesinde çalışan genç bir bürokralın duygusal yaşamı ile iş 
yaşamından görüntüler Her sabah evinden işe giqerken otobüste yarım metre uzağ ındaki genç kızla 

bakışan genç memur çekingenliğini bir türlü yenemez Ote yandan devlet dairesinde gündelik yaşam tüm 
tekdüzeliği i le sürüp gitmektedir Ta k i ,  bir hükümet darbesi ile herşey altüst olana dek. 

A criti c ism of a young bureaucrat workıng at a min istry, before the defeat of 1967. 
The young man cannot overcome his timid ity and cannot express his feelings towards a young 
woman whom he sees in the bus each morning at half a meter distance. On the other hand 

everyday life continues in  its monotonous routine. Till everything becomes a mess with a coup d'etat. 

SAMiR ZiKRA 

1 \ ' 

\\ i 
Samir Zikra Moskova Yüksek Sinema 
Akademisi'nde eğitim gördü. Askerlik 
görevi sırasında, 1974·75 yılları arasında 
"Unutacağız" ve "Şehitler" adlı ik i ' kısa 
film yaptı. 1976'da ülkesinde yeni. kurulan 
Sinema Kurumu'nda görev aldı. I lk filmi 
olan "Yarım Metrelik Bir Olay"ı 
gerçekleştirmeden önce senaryolar yazdı .  
"Gelecek Yıl ın Olayları" ikinci uzun 
filmidir 

Samir Zikra was gratuated from Moscow 
State Academy of Cinematography. During 
his military service he directed two short 
films "We Will Forget" and "Martir". I n  
1976 he worked in  the  General 
Cinematography Organisation recently 
founded in his country. He wrote several 
seripts belare directing his first film "An 
Inciden! of Half·a Meter''. "Events of Next 
Year" is his second feature film. 
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F R O M  T H E  W O R L D  F E S T I V A L S  U S A  

GEÇ SAATLER 
AFTER HOURS 

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

Yapım/Production 
Dürrya Daöıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (Color)/98 dk. 

Martin Scorcese 
Joseph Minian 
Michael Ballhaus 
Howard Shore 
Griffin Dunn e, Rossanna Arquette, Ver na Bloom, Thomas Chong, 
Terri Garr, Richard Marin 
Double Play 
Warner Bros. 

F ilm sıradan, çekingen bir genç adamın geçirdiöi bir geceyi öyküler. Wall Street'le bir bankada 
bilgisayar programcısı olarak çalışan Paul ,  bu tekdüze yaşamından bunalmakladır. Deöişiklik olsun 
diye gittiöi, gecenin geç saatlerine dek açık bir cafe de kahvesini içip kitabını okurken, genç ve güzel 

bir kıza rastlamasıyla birlikte umduöundan çok daha hızlı bir geceye başlar. Olaylar New York gece 
yaşamının deöişik duraklarında başdöndürücü biçimde gelişir. Garip bir kadın heykeltraş, iki Meksikalı sanat 
yapıtı hırsızı, aşk delisi bir "bar maid", bir esrarkeş, bir dondurmacı kız, utangaç bir eşcinsel ve bir dolu 
punk, uyuşturucu tutkunu ve serseri ile gece klüplerinde, evlerde, stüdyolarda ve sokakla her türlü serüveni 
yaşar Paul. . .  Sabah bir kamyondan alçı yıöını halinde önüne düştüöü yerin bankası olduöunu görünce 
rahatlar. Yeni , tekdüze ama huzurlu bir güne başlayabilir artık . . .  

T he film relates a night of hell experienced by a very ordinary, shy young man. Paul, a computer 
programmer in a bank in Wall Street, is tired of his monotonous life. A night that turns out to be far more 
than he ever expected begins with his meeting a young and beautiful girl while drinking coffee and 

reading a book in a late-night cafe he has dropped t:ıy for a change. Events follow one anather at a dizzy 
pace through various scenes of New York night life. Paul goes through a number of adventures in night
clubs, houses, studios and streets with a strange sculptress, two Mexican art thieves, a rıymphomaniac 
bar-maid, a drug addict, a girl ice-cream seller, a shame-faced homosexual and a horde of punks and 
layabouts. In  the morning, disguised as a statue, he is suddenly ejected from the back of a lorry right 
outside his office. Emerging from the broken pieces of plaster, he returns thankfully to his office routine. 
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MARTIN SCORCESE 

1942'de New Yo;k'ta do�du Sıcilyalı 
göçmen bir aileniQ o�ludur. Dini e�itimini 
bırakıp New York Universitesi 'nde sinema 
e�itimi gördü. Bu arada kısa metrajlı 
filmter gerçekleştird i .  60'1ı yılların 
sonlarında CBS'te montajcı olarak çalıştı. 
1970'de Michael Wadleigh'in yönetti�i 
"Woodstock"ta montaj şefli�i ve yönetmen 
yardımcıl ı�ını yaptıktan sonra, 
Kamboçya'daki Amerikan ordusu üstüne 
yaptı�ı döküman "Street Scenes" 
sayesinde Hol lywood'a geldi. Bundan 
sonra, Amerika'daki ıtalyanlar, göçmenler, 
azınlıklar ve Amerikalılar üstüne yaptı�ı 
fi lmler büyük başarı kazand ı .  

Martin Scorcese was born in 1942 in New 
York, the son of a Sicilian immigrant. He 
abandoned his theological studies ta 
study cinema in the University of New 
York, during which time he made a 
number of short films. During the 60's he 
worked as film editar for CBS. Afler 
working on "Woodstock", a film directed 
by Michael Wadleigh in 1970, as film 
editar and assistant director, he arrived in 
Hollywood as a resul! of his "Street 
Scenes", a documentary film on the 
American army in Cambodia. He later 
gained great success with the films he 
made on American ltalians, immigrants, 
minorities and the Americans ıhemselves. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1963 What's A Nice Girl Like You Doing 
in A Place Like This?/Senin Gibi iyi 
Bir Kızın Burada Ne Işi Va(! 

1964 lt's Not Just You, Murray/Sadece 
Sen Yoksun, Murray 

1967 The Big Shave/Büyük Traş 
1966-69 Who's That Knocking at My Doo(!/ 

Kapımı Kim Çalıyo(! 
1972 Boxcar Beriha/Aşk ve Ölüm 
1973 Mean Streets/Acımasız Sokaklar 
1974 Atice Doesn't Live Here Anymore/ 

Atice Artık Burada Yaşamıyor 
1975 Taxi Driver/Taksi Şöförü 
1977 New York New York 
1978 The Last Waltz/Son Vats 

American Boy/Ameri kan Çocu�u 
(belgesel) 

1979 Raging Buli/Kızgın Bo�a 
1982 The King of Comedy/Kahkahalar 

Kralı 
1985 After Hours/Geç Saatler 
1986 The Color of Maney/Paranın Rengi 





T H R O U G H A W O M A N ' S  E Y E  . f R G - S W I T Z E R L A N O  

ERKEKLER 
MAENNER 
MEN 

Yönetmen/D irector 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1985/35 mm./Renkli (Color)/98' 

Doris Dörrie 
Döris Dörrie 
Helge Weindler 
Raimund Barthelmes 
Claus Bantzer 
Heiner Lauterbach ,  Uwe Ochsenknecht, U l rike Kriener 
Olga-Film, München-ZDF 
Filmverlag der Auloren 

J ulius Armbrust, 35 yaşlarında evl i ,  iki çocuk babası bir ambalaj tasarımcıs ıd ır. Yaşamda istenebilecek 
herşeye sahiptir: Para, başarı, ailesi ve kaçamaklar ı .  . .  Ne var ki, 12. evli l ik yıldönümünde karısı 
Paula'n ın  bir sevgilisi olduğunu öğrenince allak bullak olur. Kendi yaşlarında başıboş bir tasar ımcı 

olan Stefan ,  Jul ius'un gözünde sadece. bir hippidir. 
Julius'un dünyası yık ı lmışt ı r. Bir kongreye gitme gerekçesiyle evden ayr ı l ı r  ve kentte kalarak Pau la i le 
sevgil isini izlemeye başlar. Stefan'la tanışarak arkadaş olur. Stefan karşısındaki bu pahalı giysili garip kişinin 
kim olduğunu anlamadan, onu bohem yaşamına sokar. 
Ju l ius elinden geldiğince Stefan' ı n  egzotik yaşam biçimine ayak uydurmaya çalışır ve zayıf yönlerini 
öğrenerek onu saf d ışı bırakmayı planlar. Bir gece aşırı alkolün de etkisiyle Stefan gerçekte para, iş ve 
güce önem verdiğini itiraf eder. Jul ius hedefe ulaşmak için ne yapması gerektiğini kavramıştır. Stefan gitgide 
Jul ius'a benzerneye başlar: artık o da yeni takım elbiselerinin içinde başarı merdivenlerini tırmanmaktad ı r.  
Paula ise giderek kocasına benzerneye başlayan Stefan'a karşı i lgisini yitirecektir. 

J ulius Armbrust is a packaging designer of 35, married, w ith two children. He has everything he 
could wish for: Money, success, social status and affairs. On their twelfth wedding ann iversary he is 
appalled to learn that his wife Paula has a lover. Stefan, a free-lance graphic artisi of Jul ius' age 

with a h ippy life style. 
JL· ' ;�s· world is shattered. He leaves home on the pretext of attending a congress, bul actually stays in 
town in order to trail Paula and her lover. He makes Stepan's acquaintance and worms his way into his 
confidence. Stephan has no idea who this strange, expensively dressed individual is, but introduces him 
into his own Bohemian world. 
Julius does his best to adapt to Stefan's exotic way of life, planning to learn his weaknesses and so put 
an end to the affair. One night, having drunk rather too much, Stefan canfesses that his real interest is in 
money, power and status. 
Julius finally achieves his aim. Stefan gradually begins to resemble Jul ius. He too begins to wear new 
suits and cl imb the ladder of success, and Paula, seeing her lover becoming more and more like her 
husband, gradually loses all interest in him. 
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DÖRiS DÖRRiE 

1955'te Hannaver'de doğdu 1973'te aynı 
kentte l iseyi bitirdi. 1973-75 yılları arasında 
ABD'de tiyatro bilimleri. oyunculuk ve 
sinema eğitimini Pasific Universitesi, 
Stockton Universitesı ve Sosyal 
Araştırmalar Okulu'nda (New York) 
gerçekleştirdi . 1975-78 yılları arasında 
München'deki SinemaTV Yüksek 
Okulu'nda öğrenim gördü. 

Doris Dörrie was born in Hannaver in 
1955. In 1973 she finished school in the 
same city From 1973 to 1975 she studied 
theatre, acting and cinema in the USA at 
Pacific University, Stockton University and 
New York Social Studies School. She alsa 
studied from 1975 to 1978 in the CinemaTV 
School in Mühich. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 
1977 Ene.  Mene. Mrnk 
1978 Der Erste Walzer/i lk Valscı 
1981 Dazwischen/Arasında 
1983 Mitten lns Herz/Kalbin O rtası 
1984 lm l nnern des Wals/Balinanın iç i 
1985 Maenner/Erkekler 



K A D l N  G Ö Z Ü Y L E  H i N D i S T A N  
�:oııw.f(-MM*''W ;<«;;;,;'_.:.:::m!i;;�»m 

T H R O U G H  A W O M A N ' S  E Y E  , I N D I A  

RAOSAHEB 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution · 

1986/35 mm./Renkli (color)/130' 

Vijaya Mehta 
Jaywant Dalvi, Viıaya Mehta, Aneel Chaudhari 
Adeep Tandon 
Anupam Kher, Tanvı Azmi ,  Vıjaya Mehta, Mangesh Kulkarni , Chandrakant 
Gokhale, Tataba Well ingkar 
PBC Productions 
National Film Development Corp Ltd. 
1316 Regent Chambers 
208 Nariman Point 
Bombay 400021 

R aosaheb, lngiltere'dekı eğitiminden yeni dönmüş olan genç bir Hintli avukattı r  Kad ınları kuşaklar 
boyu umarsız bir yaşama mahkum eden tutucu toplumsal değerleri değiştirmeyi ummaktad ır. 
Çabaları başarısızlıkla sonuçlanır. Kişisel yaşamında da başarısızl ık yakasını bırakmaz. Kapana 

kısılmış bir biçimde yaşadığı malikanesinde düşleriyle başbaşa kal ır. Sevdiği genç dul kadın la evlenme 
yüreklil iğini gösteremez Dengesiz babasının ayak izlermin ardı sıra gider; kendi kararsızl ıklar ın ın bir 
kurbanı olur sonuçta . 
"Bu, iç dünyalarındaki çatışmalar ın ,  toplumsal yap ın ın ,  istek ve düşlerinın tutsağı olan dört kişinin 
öyküsüdür. Ana karakter Radhakka çok az konuşur; öykü , onun öbürleriyle olan i l işkilerinin ve duygusal 
gelışmesinin altını çızmekted ir." 

R aosaheb is a lawyer who returns from his studies in England and ho pes to break through the 
shackles of conservative socıal norms that keep generations of women enslaved to a hopeless 
existence. Predictably, he fails. He fails even ın his personal life. Trapped as he is in  his decadent 

mansion, his dreams remain dreams. The widow he loves, he dare not marry; a victim of his own 
uncertainties, he slowly but inexorably follows ın the footsteps of his unbalanced father 

ViJAYA MEHTA 

1934'de Maharashtra kökenli bir ailenin 
çocuğu olarak Baroda'da doğdu. Bombay 
Üniversitesi 'nde okudu. Daha sonraları 
tiyatro çalışmaları yaptı. 1960'da deneysel 
"Rangayan" topluluğunu kurdu ve 30'dan 
fazla oyun sahneye koydu .  Marathi 
tiyatrosunu ilk kez o buldu. Hem 
sinemada, hem de tiyatroda büyük bir 
oyuncu olarak tan ın ır. iki uzun fi lmi var 

Vijaya Mehta was born in 1934, in Baroda, 
of parents originally belonging to 
Maharashtra. Having graduated from the 
University of Bombay, she studied the 
theatre and in 1960 founded an 
experimental group "Rangayan", wıth 
which she mounted more than thirty 
plays 
Vijaya Mehta introduced the Marathi 
theatre to the world. She is a very great 
actress both ın the theatre and ın the 
cinema. She has made two feature films. 
"Smitri Chitrte" (1983) and "Raosaheb" 
(1986) 
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K A D l N  G Ö Z Ü Y L E  M A C A R i S T A N  
T H R O U G H  A W O M A N ' S  E Y E  H U N G A R Y  

SEVG i L i LERiME  GÜNCE 
NAPLO SZERELME IMNEK  
DIARY FOR MY LOVES 

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

Yapım/Production 

Dünya Dağıtım ı/World Distribution : 

Marta Meszaros 
Marta Meszaros, Eva Pataki 
Miklos Jancs6 Jr. 
Eva Karment6 
Zsolt Döme 
Zsuzsa Czink6czi, Anna Polony, Jan Nowicki, Pal Zolnay , M ari Szemes, 
Erszebet Kutvölgyi, lr ina Kuberskaia, Adel Kovacs 
MAFILM Budapest Studio 
Lumumba u .  174 
H-1054 Budapest 
Hungarofilm 
Bathori utca 10, 1054 
Budapest V 1 951 On sekiz yaşındaki Jul i ,  katı görüşleri nedeniyle anlaşamadığı analığı Magda'yı, kendi başına 

buyruk yaşayabilmek için terkeder. Savaştan sonra onu Sovyetler Birliği'nden getirten Magda'dır. 
Ju l i 'yi oraya annesiyle babası götürmüş; heykettraş olan babası tutuklanmış, annesi ise ölmüştür. 

[)aha sonra Ju l i ,  Magda'ya döner. Magda, onun Moskova'da okuyabilmek için bir burs almasını sağlar. 
Once ekonomi öğrenimine başlayan Juli, ne yapıp edip en büyük isteği olan fi lm yönetmenliğine ulaşmak 
amacıyla fi lm akademisinde okumaya başlar. 
Juli, Budapeşte'yle Moskova arasında mekik dokur. Stal in' in ölümüyle birçok şey değişir. 1 944 yıl ında 
ölen babasın ın ,  en sonunda aklandığın ı  öğrenir 
Juli ve arkadaşları artık herşeyin iyiye gideceği inancındadırlar. 21  Ekim 1956'da diplomasını almaya 
Moskova'ya gider ve oradayken Macar ayaklanmasını öğrenir. Hemen dönmek ister; oysa sınırlar çoktan 
kapatıım ı ştır. 1 951 . Eighteen-year old Juli leaves her adoptive m other, Magda , because she cannot agree with her 

dogmatic views and wants to live a life of her own. lt was Magda who had her brought home 
from the Soviet Union alter the war. Juli had been taken !here by her parents, bul her sculptor 

father teli victim of the purges and her mather had died. 
Later Jul i  returns to Magda, who helps her gel a scholarship to study in Moscow. She begins her 
studies in economics, bul is then able, by same cunning, to go over to the film academy and study to 
be a fi lm director, which has been her greatest desire. 
Juli commutes between Moscow and Budapest Stalin 's death triggers a series of changes both in 
politics and human lives. Jul i  learns that her father has been rehabilitated bul she is al so informed that 
he died back in 1 944. She and her friends are confident that thirıgs can now turn for the better, and she 
feels she has finally found her home ın Hungary On the 2 1 st of October 1 956, she travels to Moscow to 
lake over her diploma. and !here she hears the news of the Hungarian uprising She wants to return 
immediately, bul the borders are already closed . . .  
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MARTA MESZAROS 

1931'de Budapeşte'de do�du 1936'da 
ailesi Sovyetler Birli�i'ne göçtü. 1946'da 
Macaristan'a döndü. Okul bitirme 
sınavlarından sonra Moskova Film 
Akademisi'nde okudu. Daha sonra 
Budapeşte'de bir haber filmleri 
stüdyosunda ve Bükreş'te bir belgesel 
stüdyosunda çalıştı. 1958'de Budapeşte'ye 
döndü. Başlangıçta popüler bilimsel 
fi lmler, sonra da yirminin üstünde belgesel 
yaptı. 1976 Berlin Film Festivali'nde "Evlat 
Edinme" adlı filmiyle "Altın Ayı"  ödülünü, 
1987 Berlin Film Festivali 'nde ise 
"Sevgililerıme Gü nce" ile En iyi Yönetmen 
-Gümüş Ayı· ödülünü kazandı . 

Marta Meszaros was born in Budapest. ın 
1931 . Her father, the sculptor Laszlo 
Meszaros. emigrated to the Sovıet Unıon 
with hıs family. She attended secondary 
school in the Soviet Union and returned 
to Hungary ın 1946. Alter matrıculating 
she enrolled at the Moscow Academy of 
Cinematographic Art. Fallawıng graduation 
she worked at the Budapest Newsreel 
Studio and then. for two years. at the 
Sucharesi Documentary Studio. She 
returned to Budapest in 1958, at fırst she 
made popular science films and then. 
altagelher about twenty five 
documentaries. 

FILMLERi/FILMOGRAPHY 
1968 El Tavazott nap/Kız 
1970 Szep lanyok, ne sirjatok/A�Iamayın 

Güzel Kızlar 
1973 Şzabad le!e�zeUKurtuluş 
1975 Orökbefoyadas/Evlat Edinme 
1976 Kilenc hohap!Dokuz Ay 
1977 Ök Ketten/iki Kadın 
1978 Olyan M int Otthon/ Evdeı'mış Gıbi 
1979 Utközben/Yollarda 
1980 Örökseg/Mirasçııar 
1982 Naplo gyermekeimnek/Çocuklarıma 

Günce 
1983 Delibabok orszaga/Serap Ulkesı 
1987 Naplo szerelmeımnek/Sevgılı lerıme 

Günce 



K A  I N  G O Z U Y L E  V E N E Z U E L A - F R A N S A 
T H R O U G H  A W O M A N ' S  E Y E  V E N E Z U A L A - F R A N C E  

ORIANE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Gyuncular/Cast 
Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1985135 mm./Renkli (color)/88' 

Fina Torres 
Fina Torres, Antoine Lacomblez 
Jean Claude Larrieu 
Christiane Lack 
Eduardo Marturet 
Daniela Silverio, Doris Wells, Phil ippe Rouleau, David Crotto 
Arion Productions 
Pandora Films (Caracas) 
Les Films du Volcarı 
13, rue Jean Lantier 
75001 Paris 

O riane ölmüştür. Yeğeni Marie ergenlik çağındayken bir kaç gün geçirdiği ve teyzesinden şimdi 
kendisine miras kalmış olan yere, yirmi yı l aradan sonra geri döner. Evin köşe bucağına teyzesi 
tarafından adeta özenle yerleştirilmiş bulunan geçmişin parçaları Marie'nin gözü önünde canlanır. 

Griane'ın çocukluğu, babası, Serge, h izmetçi Fidelia, üvey kardeşi .. .yasak bir aşk . . .  gizli kalan şiddeLve 
Griane'ın boyuneğmez tutkusu. Marie, geçmişte olduğu gibi, yine teyzesinin sırr ını sezinler. Bu sır, onun bir 
kez daha duraksamadan benimseyeceği bir dünya, bir yazgıdır adeta . . .  

O riane is dead. Marie inherits the hacienda where she spent a few days during her  teens. Fragments 
of the pası, carefully scattered about the house by Griane herself, reassemble before the very eyes 
of Marie . . .  Griane's childhood . . .  a forbidden love . . .  implied violence . . .  and, ever·present like a refrain, 

Gria ne' s oppressive desire . . .  Twenty years later, Marie remembers herseli as a little girl d iscovering her 
aunt's secret; a seeret which she inherits a second time, as if from destiny, without hesitating. 

FINA TüRRES 

Venezüella doğumlu; Fransa'da yaşayan 
genç kadın yönetmen. lik filmi olan 
"Oriane"la 1985 yılında Cannes Film 
Festivali'nde "Altın Kamera" ödülünü 
kazandı. 

Fina Tarres was born in Venezuela, but 
lived in France. Her first film "Oriane" 
won the "Camera d'Or" in the Cannes 
Festival, in 1985. 
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K A D l N  G Ö Z Ü Y L E  B . A L M A N Y A 

ROSA LUXEMBURG 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution 

1986/35 mm./Renkli (color)/122 dk_ 

Margarethe von Trotta 
Margarethe von Trotta 
Franz Rath 
Nicolas Economou 
Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski, Otto Sander, Adelheıd Arndt. 
Jürgen Holts, Doris Schade, 
Bioskop-Film 
Film Verlag der Auloren 
8000 München 40, Ramberger sır 5 

H uzurlu ve sakin bir yaşama uygun anaç yapısına karşıl ık ,  tarihe "Kızıl Rosa" olarak damgasını 
vurmuş olan Rosa Luxemburg'un fırtınalı yaşam öyküsü. Rosa Luxemburg yüzy ı l ın başında, 
Almanya'da, Sosyalist Parti 'n in en etkin sosyal ve politik seslerinden biriydi Jaures, Bebel ve Lenin'in 

yanıs ıra, Sosyalist Düşünce'yi yaratan Enternasyonal Kongre Toplantıları 'n ın  tümünde bulunmuştu_ Parlak bir 
gazeteci ,  etkileyici bir konuşmac ı ,  tutkulu bir aşıktı ve bütün yaşam ı boyunca doğaya ve zay ıflara olan 
yakın l ığ ın ı  korudu .  Koyu bir savaş karşıtı olan Luxemburg tutuklanarak, 1918'de Ateşkes'ten iki ay sonra 
Berlin'de öldürüldü. 

T he life of Rosa Luxemburg, known as "Rosa la Rouge", who was enrolled "by mıstake", ınto the 
history ot a world full of effervescence, though she was made for "guarding geese" and leading a 
peaceful and calm life. She played, at the beginning of the century in Germany, a moral and 

palilical role determinant in the heart of the Socialisi Party She was preseni at all the International 
Congress Meetings, which created the Socialisi Way of Thinking, next to Jaures, Bebel and Lenın_ She 
was alsa a brilliant journalist, a magnificent speaker, a demanding lover and throughout her life remained 
close to the meek and attentive to nature_ Such a fierce opponent of the war, she went to prıson and was 
assassinated ın Berl in, two months after the 1918 Armistice. 

MARGARETHE VON TROTTA 

1942'de Berlın'de doğdu. B ı r  t ıyatro 
oyuncusu ıken 1968'de ekranda 
görünmeye başladı. 196970 arasında 
Fassbinder' ın ı lk üç fılmınde. Klaus Leınke. 
Herberi Achternbush, Reinhard Hauff ve 
Volker Schlondorff'un fi lmlerınde çeşıtli 
roller a ld ı .  1970'de senaryo çalışmalarına 
başladı. Daha sonra evlendıği 
Schlöndorff'un "Saman Alevi/Feu de 
paılle" ve "Coup de grace" Ir imlerınde 
canlandırdığı rollr,r ve senaryolarına 
katkılarıyla dıkkatı çekmıştır. Böll ' ün  bir 
tiyatro eserınden uvarlanan "Katharına 
Blum'un Çığnenen ::ınuru/Der verlorene 
ehre der Katharına Blum" (1975) un 
Schlöndorff' la beraber senarıstl ığinı ve 
yönetmenl ığını yapmıştır 1979'da çevırdığı 
"Schwestern, ader dıe Balance des 
Glücks" Alman aktüel pol ı t ikasında huyük 
yankılar uyandıra çok kışısel ve içten bır 
f i lmdir. Daha sonra gerçekle�ıırdıği 
"Kurşun Yıllar/Die bleıerne Zeıt ve "Kadı� 
Arkadaş/Heler Wahr", bır yanda sosyal 
yaşamdan polıtik yaşama geçışı dığer 
yandan da bıreyler arasındakı psıkolopk 
i l ışkı ler üstüne kuruludur 

Margarethe von Trotta was born ın Berl ı n  
in 1942. In 1968, while stıl l a stage 
actress, she made her fırst appearance on 
the screen. In 19697' she acted ın 
Fassbinder's f ı rst three fi lms as wel l as 
playing a variety of roles ın fılms by Klaus 
Leınke, Herberi Achternbush, Reınhard 
Hauff and Volker Schlöndorff_ She later 
attracted attention for her acııng and 
scrıpt-wrıting i n  "Feu de paille" and 
"Coup de Grace". both d i rected by 
Scl ı löndorff. whom she had marrıed She 
col labrated wıth Schlöndorff ı n  wrıt ıng and 
dıreelıng "Der verlerone ehre der 
Katharına Blum" the play by Heınrich Boll 
Her "Schwestern. ader dıe Balance des 
Glucks" (1979) ıs a very personal and 
ınt imate film of the two f ı lms that followed 
th ıs .  one deals wıth the transı l ian 
!rom social to palılıcal l ı fe .  trıe other wıth 
the psychologıcal relatıons between 
ındıvıduals 





B i R  Ü L K E - B i R  S i N E M A  F R A N S A  

A C O U N T R Y - A  C I N E M A  F R A N C E  

KOTU KAN 
MAUVA IS  SANG  
BAD BLOOD 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Şarkılar/Songs 
Oyuncular/Cast 

Yapını/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (color)/128' 

Leos Carax 
Leos Carax 
Jean.Yves Esoffier 
Nelly Quettier, Helene Müller 
Benjamin Britten, Sergej Prokofieff, Charles C haplin 
David Bowie, Charles Aznavour, Serge Raggiani 
Denis Lavant, Ju l iette Binoche, Michel Piccoli, Hans Mayer, July Deply, 
Serge Reggiani 
Les Films Plain-Champs/Soprofi lm/FR3 Films 
Les Films du Volcan 
16-18 rue Vulpian 
75013 Paris 

2 l yüzyı l ı n  başlamasına birkaç yıl kala, Paris_ Değişen pek bir şey yoktur (su, köprüler, bir kaç ağaç, 
yı ldızlar_ __ ); kırmızı metro vagonları, bağucu sıcak geceler (bir kuyruklu· y ı ld ız yeryüzüne 
yaklaşmaktadır) ve akşamayla geçerek insanlığı tehdit eden STBO adlı ölümcül bir hastalık dışında _ _  _ 

Yetim kalmış bir çocuk, başka bir yerde yepyeni bir yaşama başlama kararı a l ı r. Arkasında tek iz 
bırakmadan kaybolmak istemektedir; kız arkadaşın ın  gövdesindeki parmak izlerini bile yok ederek. Sadece 
yetim değil , aynı zamanda bir suçludur da. 
Kaç ışı gerçekleştirebiirnek uğruna, para karşı l ığı h ı rsızl ı k  yapmayı kabul eder. Bu öneriyi getiren adam, 
babasının bir arkadaşıdır. Kadına gelince, ona aşık olmaktan alıkoyamaz kendini. Ama ihanete uğramasın ın  
nedeni başkadır. 

P aris, a few years before the beginning of the 21st century Nothing's really changed (the water, the 
bridges, a few trees, the stars); except for the carriages on the underground, which are now red; 
the hat, sultry nights (a comet is approaching the earth}, and that mankind is threatened by a new 

fatal disease, STBO, which is transmitted via certain caresses. A boy, recently orphaned, decides to start a 
new life elsewhere_ He wants to disappear and leave nothing behind, not even a fingerprint on his 
girlfriend's body. He is not only an orphan bul alsa a criminal, because in order to leave he agrees to 
commit a theft for certain people in  exchange for a large sum of money_ The man was a friend of his 
father's. As for the woman- he fa l ls in love w ith her. But that' s not why he is betrayed_ 
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LEOS CARAX 

1961'de doğdu_ 16 yaşında okulu bıraktı ve 
bir yıl sonra ilk kısa fi lmini çekti: "La Fiile 
Aimee". 18 yaşında sinema yazıları 
yazmaya başladı. 1980'de ikinci kısa 
fi lmini gerçekleştirdi: "Strangulation Blues" 
Bu film ona 1981'de Hyeres Şenliği'nde 
büyük ödülü kazandırdı. 1983'de yaptığı ilk 
uzun filmi "Boy Meets Girl" i le sinema 
dünyasına görkemli bir giriş yaptı ."Mauvais 
Sang" ikinci uzun fi lmidiL 

Leos Carax was born in 1961 He left 
school at 16 and one year later made his 
first short film, "La Fii le Aimee. At 18 he 
begun writing fi lm criticism, and in 1980 
he made his second short film, 
"Strangulation Blues" - which won him 
first prize at the Hyeres Festival in 1981 
In 1983 he made his first feature film, 
"Boy Meets Girl", which scored an 
exlraordinary success_ "Bad Blood" is his 
second feature film_ 

FiLMLERi/FILMOGRAPY 

19Qa Boy Meets Giri/Oğlan Kıza Rastlar 
1986 Mauvais SanglKötü Kan 
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A C O U N T R Y - A C 1 N E_ M A : F R A N C E · F R A N C ·E 

MASKELER 
MASOUES 
MASKS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photograptıy 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution 

19861 35 mm./Renkli (color)/100' 
• •  

Claude Chabrol 
Claude Chabrol 
Jean Rabier 
Angela Braga Mermet, Oliver Rassignol 
Matthieu Chabrol 
Philippe Noiret, Robin Renucci, Bemadette Lafont, 
Monique Chaumette, Anne Brochet, Roger Dumas, 
Denise Peuani, Michael Dupuy 
MK2 Production 
55, Rue Traversiere F-75012 Paris 

MK2 
55. Rue Traversiere 
15012 Paris/France 

U nlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Christian Legagneur'e gelen genç gazeteci Wolf kendisinden 
yaşam öyküsünü yazmasını ister. Günümüzde yaygın kullanılan bir yöntemle Legagneur'un anlattıkları 
kasete alınacaktır. Maç yayınları nedeniyle programına ara verilmesinden yararlanan Legagneur, genç 

gazeteciyi, yanında çalışanlarla birlikte yaşadığı kır evinin sakin ortamına çağırır. Evde bir sekreter, hizmetçi, bir 
masöz, bir falcı, bir şarap sunucusu, bir de narin, solgun kız bulunmaktadır. Burada, birkaç gün içinde 
yaşanan olaylar dizisi, Wolf 'un kendi gizini açıklamadan önce başkalarının gizlerini çözmesine yol açar. Christian 
Legagneur, öykünün son sözlerini 18 milyon seyircinin önünde canlı olarak dile getirecektir. 

T he famous TV announcer and producer, Christian Legagneur (Philippe Noiret) is asked by a young 
ıournalist, Roland Wolf (Robin Renucci) to write a book on himself, a sart of autobiogaphy read aloud 
as is fashionable nowadays. Making the most of an interruption in the recording of his show, for the 

broadcast of football , Legagneur invites the young Wolf to come and work in the calm of his country house 
surrounded by his impressive staff secretary-maid (Monique Chaumette), masseuse, fortune-teller (Bernadette 
Lafont), chauffeur-cook (Pierre-François Dumeniaud), wine-waiter-steward (Roger Dumas) and his delicate, 
strangely pale goddaughter (Anne Brochet) 
The sequence of events during these fevv days will allow Wolf to unmask everyone belare unmasking himself; 
Christian Legagneur revealing the last word of the story live in front of 18 million vievvers. 

CLAUDE CHABROL 

1930'da Paris'te doğdu. Sarbonne'da 
Edebiyat eğitimi gördü. 1953 yı l ından bu 
yana "Cahiers du Cinema" dergisine 
katkıda bulunmaktadır. 1957'de Eric 
Rohmer'le birlikte Hitchcock üstüne bir 
kitap yazdı .  1957'de ilk uzun filmi "Le 
Beau Serge"i yaptı. 1959'da ikinci yapıtı 
"Les Cousins"le Berlin Film Festivali'nde 
Altın Ayı ödülünü kazandı. Yetmişler 
başından bu yana Chabrol, televizyona 
filmler yapmakta, arada bir reklam fi lmi 
çekmekte ve tiyatro oyunları yönetmekted ir. 

Born on the 24th of June, 1930, in Paris. 
Studied literature at the Sorbonne. Has 
been a contributor to "Cahiersdu Cimima" 
since 1953. In 1957 he wrote a book with 
Eric Rohmer about Hitchcock. He made 
his first feature film, "Le Beau Serge" in 
1967 and received the Golden Bear at the 
Berlinale in 1959 for his second fi lm, 

· 

"Les Cousins" Since the beginning of the 
seventies, Chabrol has often worked for 
television; he occasionally makes 
commercials and direct for the theatre. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 

1958 Les CousinsiKuzenler 
1959 Les Bonnes Femmes/iyi Kadınlar 
1962 Landru 
1965 Marie·Chantal cantre Docteur 

Kha/M.Chantal Dr.Kha'ya Karşı 
1966 Le Seandale/Skandal 
1967 Les BichesiCeylanlar 
1969 Oue la Bete meure/Hayvan Ölsün 
1969 Le Boucher/Kasap 
1970 La Rupture/Kopuş 
1972 Les Noces rouges/Kızıl Düğünler 
1974 l nnocents aux Mains salesiKirli El l i  

Masumlar 
1976 Alice au la derniere fugue/Aiice 
1977 Les Li e n s de Sang /Kan Bağları 
1978 Violette Noziere, Madame La Juge 

(TV)/Bayan Yargıç 
1979 Fantomas (TV) 
1982 Le s Fantômes du Chapelier /Ki l isenin 

Hayaletleri 
1983 Le Sang des Autres/Başkaların ın Kanı 
1984 Poulet au Vınaigre/Sirkeli Piliç 
1985 lnspecteur Lavardin/Müfettiş Lavardin 
1986 MasquesiMaskeler 

135 



B I R  U L K E - B I R  S I N E M A  F R A N S A  

AŞK HASTALIG I  
MALAD I E  D 'AMOUR 
SICKNESS OF LOVE 

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

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987/35 mm./Renkli (color)/119' 

Jacques Deray 
Daniele Thompson (Andrzej Zulawski · nin bir öyküsü nden) 
Jean-Fr.Robin 
Henri Lanoe 
Romana Musumarra 
Nastassja Kinski, Jean Hugues Anglade, Michel Piccoli , Nelly Borgeaud, 
Jean-Paul Roussil lon 
Oliane Productions 
FR3 Films 
Productions 
M.G. I . 
122, rue La Boetie-75008 Paris 

B ir hastanede slajyer doktorluk yapan Clement, Paris-Bordeaux treninde, bir güzellik salonunda çalışan 
Jul iette' le tanışır. Çalıştığı yerde, Clement'in "patronu" Raoul Bergeron, Jul iette' e deli 9ibi aşık olur ve 
onu yaşadığı çevreden, sıradan yaşam koşullarından çekıp çıkarır. Ancak bır gün Clement ı le 

Jul iette yeniden karşılaştıklarında, aralarında yoğun, denetlenemez bir sevgi doğar. Juliette sonunda 
mutluluğu bulur. Ne var ki, Bergeron tarafından hastaneden uzaklaştıran Clement mesleğinden uzak 
kalmanın acısını çekmektedir. 

O n the Paris-Bordeaux train, Clement, a hospital intern, meets Juliette, who works in a beauty shop. 
There, Raoul Bergeron, Clement's "bass", falls madly in love with Jul iette and lifts her out of her 
mediocre environment Bul when Clement and Jul iette meet again by accident, an intense, 

uncontrollable love affair !orms. Jul iette is happy at last, bul Clement, banished from the hospital by 
Bergeron, sorely regrets his true vocation. 
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JACQUES DERAY 

Önceleri oyunculuk yapan Deray, daha 
sonra yönetmenliQe başladı. 1952 yılında 
Gilles Grangier'nin asistanı oldu. 1960'da 
"Jigolo"yu , 1968'de yönetmenlik ödülü 
aldıQı "Havuz"u çekti. 1977'de yaptıQı "Un 
Papillon sur I' Epaule" ile Fransız Sineması 
Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. "Aşk 
HastalıQı" yirminci filmi. 

Started his career as ,an actor, then turned 
to directing_ In 1952, he became an 
assistant to Gilles Grangier. He directed 
"Le Gigolo" in 1960 and "La Piscine" in 
1968 which won him a prize for 
directing The Grand Prix of the French 
Cinema was awarded him in 1977 for "Un 
Papil lon sur I ' Epaule" "Maladie d'Amour" 
is his twenlieth film. 



KOMED I  ! 
COMED I E  ! 
COMEDY ı 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni!Photography 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımıf\Norld Dıstrıbutıon · 

1987/35 mm./Renkli (color)/82' 

Jacques Daılion 
Jacques Doillon, Jean François Gayet, D enis Ferraris 
William Lubtchausky 
Catherine Ouesemand 
Philippe Sarde 
Jane Birkin, Alain Souchon 
Sara Films, Paris 
JUPITER COMMUNICATIONS SA 
78,champs Elysees, 75008 Paris 

1 986 yazında, Alp dağlarında bir yerlerde . . .  Bir yı ldır birlikte yaşayan Paris' l i bir çift, erkeğe ait bir eve 
gelir Ev tepede ıssız bir yörededir. Ikisi için de bu evde geçirecekleri günler güç olacağa 
benzemektedir. Eve dönüş, erkeğin geçmişteki yaşantısına ve başka kad ın lara açılan bir pencere 

gibidir. Kad ınsa kıskançtır. Aralarındaki hesaplaşmaları kolaylaştırmak iç i n  birbirlerine gelmiş geçmiş ve olası 
tüm sevgıli lerini oynamaya başlarlar. Kıskançl ık fırt ınasına yakalanmamak amacıyla başlattıkları bu oyun ,  
onları düşündüklerinden d e  ötelere götürür. Sonuçta her türlü oyundan. komediden ar ınmış bir kaç sözcük 
f ısıldarlar birbirlerine. 

S omewhere in the Alps, ın the summer of 1986. A couple from Paris, who have been living there 
together for a year, arrıve at a house belonging to the man. The house is in  a lonely place on a 
mountain. lt looks as ıf their stay in the house will be rather difficult. The return to the house is 

like a window opening ınto the man's past life and other women. The woman is jealous, and in order to 
come to terms wıth each other, they begin to act out all the love affairs they have both had. These 
improvisations, which they begin to perform in order to avoid the storms of jealousy, carry them few 
words to each other, completely freed from all playaciing and comedy 

JACQUES DOI LLON 

1944'te Paris'te doğdu Değişik işler 
yaptıktan sonra, 1965'te montaj konusunda 
çalışmaya başladı. 1969·1972 yılları 
arasında Tarım Bakanlığı için çeşitli kısa 
filmler çekti. ilk uzun filmine Alain Resnais 
ve Jean Rouch'un da katı l ımı oldu. 
1971'de UZ kuruluşunun yöneticisi oldu. 
Bir çok filmi Venedik Film Festivali'nde 
gösterildi. "La Drôlesse/Matrak Kız" adlı 
filmiyle G.annes Film Festivali'nde Genç 
Sinema Odülünü aldı. 

Jacques Doil lon was born in Paris, in 
1944. In 1965, alter engaging in various 
types of work, engaged in film editing. 
Between 1969 and 1972, he made several 
short films for the Ministry of Agricultu re. 
His first feature film was made in 
collaboration with Alain Resnais and Jean 
Rouch. In 1971, he became the manager 
of the UZ company. Several of his films 
have been shown at the Venice Film 
Festival where he won the award for the 
Young Cinema with his film "La Drôlesse". 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1972 L'An 01/01 Yılı 
1974 Les Doigts dans la Tete/Parmaklar 

Kalada 
1975 Un Sac de tıılles/Bir Torba Bi lye 
1973 La Femme qui pleure/Ağlayan Kadın 
1979 La Drôlesse/Matrak Kız 
1980 La Fii le Prodigue/Savurgan Kız 
1984 La Pirate/Korsan Kız 
1985 La Vie de Farnille/Aile Yaşamı 

La Tentatian d' lsabelle/lsabelle'in 
Yoldan Çıkması 

1986 La Puritaine/Utangaç 
1987 Comedie/Komedi 
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N iSAN AYLAR I  ÖLDÜRÜCÜDÜR 
LES MO IS  D 'AVR I L SONT MEURTRI ERS 
THE MONTHS OF APRIL ARE MURDEROUS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 
Yapım/Production 
Dürıya Dağıtımı/World Distribution : 

1986 /35 mm./Renkli (color)/92' 

Lauren! Heynemann 
Lauren! Heynemann 
Bertrand Tavernier, Lauren! Heynemann, Robin Cook 
Phil ippe Sarde 
Jean-Pierre Marielle, Jean-Pierre Sisson 
Alain Sarde 
Sara Distribution-C.D.F.Films 
35, Boulevard Malesherbes 75008 Paris 

F red, kesin ve tutkulu biçimde kendini adalete adamış "eski-tür" bir polistir. Üst düzey bir profesyonel 
tarafından titizlikle hazırlanıp işlenmiş vahşi bir cinayeti soruşturması istenmiştir. Fred, olayda eski bir 
tanıdığın parmağı olduğunu sezinler: Gravier. Gravier'ye baskı yapar, her yanda izler, gözdağı verir, 

hakaret eder, kışkırtır. 
Gravier, ilk başta Fred'e sadece güler ama daha sonra şiddete baş vurur. Sonunda, itiraf etmeye zorlan ır. 
Yine de elinde kaçmasını sağlayacak bir koz vardı r. Fred, ise onu yakalamaya kesin kararl ıd ı r. 

F red is a paliceman of the "old school", strictly and passionately devoted to the cause of justice He 
has been asked to i nvestigate a ferocious case of murder, meticulously carried out by a top 
professional. Fred thinks he recognizes the touch of an old hand, Gravier. He puts pressure on him, 

fallawing him everywhere, now threatening, now insulting, now provoking. First of all Gravier just laughs at 
h im, then turns to violence. Finally, he is forced to confess, though he sti l i  has a card up his sleeve 
which enables him to slip out the net. Fred sets out to pin him down once and for all . . .  

LAURENT HEYNEMANN 

Lauren! Heynemann 1948'de Paris'te 
doOdu. Bertrand Tavernier ve başka bazı 
yönetmenlerin yanında yönetmen 
yardımcıl ıOı yaptı 1976'da Cezayir 
baOımsızlık savaşı üstüne ilk uzun filmi 
"La Question"u gerçekleştirdi. Daha sonra 
atyarışlarıyla ilgili "Le mars aux dents", 
1981'de " l l  faut tuer Birgitt Hass" 1983'te 
Fransa'nın 1944'te baOımsızlıOını 
kazanması konusunda "Stella" adlı filmleri 
gerçekleştirdi. 1986'da yaptıOı "Les mois 
d'avril sont meurtiers"den sonra televizyon 
için üç saatl ik "Le dernier civil" adlı bir 
program yaptı Televizyon için, bir dedektif 
öyküsü olan "Meurtre pour memoir" 
üstüne çalışıyor. 

Lauren! Heynemann was born in 1948 in 
Paris. He worked as an assistant director, 
among others to Bertrand Tavernier. He 
made his feature length debut in 1976 
with "La question" on the independece 
war in Algeria. Then follows: 1979 "Le 
mars aux dents" on horseracing; 1981 "l l 
faut tuer Birgitt Hass; 1983 "Stel la", on 
the liberalian of France in the summer of 
1944; 1986 ' 'Les mois d'avril sont 
meurtriers" . . He has alsa made a three· 
hour program for television, "Le dernier 
civil". Presentıy, he is completing the 
editing of "Meurtre pour memoire", a 
detective story for television. 
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A C O U N T R Y - A  C I N E M A  E R A N C E 

HOŞÇAKAL lN  ÇOCUKLAR 
AU REVO IH  LES ENFANTS 
FAREWELL CHILDREN 

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

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distrıbution · 

1987/35 mm./Renkli (color)/103' 

Louis Malle 
Louis Malle 
Renata Berta 

Schubert, Saint-Saens 
Gaspard Manesse, Raphael Feıto, Francine Recette, Phil ippe Morier
Genoud, Stanislas Carre de Malberg, François Berleand 
Nouvelles Editions de Film s S .K, MK2 
Productions, Stella Film, N .EF 
MK2 Diffusion 
55, rue Traversiere 
F75012 Paris 

1 944 yı l ın ın Ocak ayı Fransa, hala Alman işgali altındadır. 12 yaşındaki Ju l ien Ouentin, çevresiyle 
i lgi l i ,  akı l l ı  ve duygulu bir çocuktur. Okul müdürü rahip Jean, iki yeni öğrenciyi çocuklara tanıtıc 
Jul ien, bunlardan biri olan, kederli ve geçmişi biraz gizemli gözüken Jean Bonnet i le arkadaşl ık 

kurar. Ancak Gesiapo okulu basar ve rahip Jean' ı ,  Jean Bonnet'yi ve iki çocuğu daha al ıp götürür. Hepsi 
de artık sonuna yaklaşmış gözüken Yahudi k ıyımının kurbanları arasında yer alacaklar ve küçük Julien, 
ölüm, kıyım ve adaletsizlikle karşılaştığı bu erken yaşta birden olgunlaşacaktır. . .  Louis Malle'ın Venedik 
Şenliği'nde "Altın Aslan" alan, bütün dünyada büyük ilgiyle karşıtanan son filmi, yönetmenin kendi 
yaşamından izler taşıyor ve Malle'in belirttiğine göre, sinemaya adımın ı  attığı andan beri gerçekleştirmek 
istediği bir tasarıya dayanıyor Büyük bir incelikle, örtülü bir duygusall ı kla ve çok etkileyici bir oyuncu 
yönetimiyle hazırlanmış önemli bir film, bir başyapıL 

J anuary 1944. France is stili under German occupation and the young Julien Ouentin, 12 years and 
will have an early chance to find out about the cruelty of this world, about injustice, racism and 
oppression As classes begin, the children are introduced by Father Jean, the school director, to two 

new pupils Julien begins a friendship with one of them, the sad tonking Jean Bonnet, with a somewhat 
mysterious pası Father Jean, Jean Sonnet and two other boys will soan be arrested by the Gesiapo and 
be the tası victims of the Holocaust The fi lm, which won Golden Lion in Venice 1987, is a partly 
autobiographical project for Louis Malle, who had thought about the subject ever since he stepped into 
the cinema. lt's a beautifully made fi lm, with a discreet sentimentalism and with tirst-class acting. 
Probably a masterpiece 

LOUIS MALLE 

1932 doğumlu sanatç ı ,  IDHEC sinema 
okulundan sonra, kaptan Cousteau v� 
Bresson'a asistanlık yaptı lik filmi "Oiüm 
Asansörü"nden başlayarak, Yeni-Dalga 
akımının içinde, oldukça kişisel bir tavırla 
yer aldı Değişik türlerde filmler yaptı, her 
yapıtında aynı başarıyı yineleyemedi. 
1977'de Amerika'ya yerleşti. "Atlantic City" 
ile 1980 Venedik Şenliği'nde aldığı Alt ın 
Asl�n· ı ,  son döneminin belki en başarılı 
filmi olan "Hoşçakalın Çocuklar"'a yedi yıl 
sonra yeniden kazandı 

Born in 1932, he studied in IDHEC and 
assisted Captain Cousteau and B resson. 
His f i rst feature film, "Ascenseur pour 
1' Echafaud" coincided w ith the taking off 
of the NouvelleVague and had a great 
impact. His following films, in different 
"genres", were all interesting, bul fai le d to 
win the same critica! and popular 
success. In 1977 he settled in U.SA. 
"Atlantic City", Golden Lion in Venice, in 
1980, is generally accepted as his most 
significant work in America. Back to his 
origins, he realised "Au R evoir tes Enfants" 
which, seven years alter, brought him a 
second Golden Lion_ 

FiLMLERi/FILM$ 

1958 Ascenseur pour I ' Echafaud/Öiüm 
Asansörü 

1958 Les Amants/Aşıklar 
1960 Zazie dans le Metro/Zazie Metroda 
1962 Vie Privee/Özel Yaşam 
1963 Le Feu FolleUOidüren Kurşun 
1964 Viva Maria 
1967 Le Voleur/H ırsız 
1968 Histoires Extraordinaires/ 

Şeyianın Kurbanları 
1969 Calcutta 
1971 Le Souffle au Coeur/Kalp Çarpıntısı 
1974 Humain, Trop Humainlinsan, Çok insan 
1974 Lacombe Lucien 
1975 Black Moon/K<ı�a Ay 
1978 Pretty Baby/Güzel Bebek 
1980 Atlantic CilylKaran t ık Şehir 
1982 My Dinner with Andre/Andre ile 

Akşam Yemeğim 
1984 Crackers 
1985 Atama Bay 
1987 Au Revoir tes Enfantsl 

Hoşçakalın Çocuklar 
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AŞKLARIM IZA 
A NOS AMOURS 
TO OUR LOVES 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1983/35 mm./Renkli (color)/102' 

Maurice Pialat 
Arietle Langmann, Maurice Pialat 
Jacques Loiseleux 
Klaus Nomi 
Sandrine Bonnaire, Maurice Pialat, Evelyne Ker, Dominique Besnehard 
Film du Livradois·FR3·Gaumont 
Gaumont.30 av. Charles de Gaulle 
92200 Neuilly 

1 5 yaşındaki Suzanne'nın yaşamı, kendi yaşılı genç kızların yaşamına benzer. Ayn ı  sosyal sınıftan, 
esnaf ve zanaatçı ailelerden gelen, kendisi gibi lise öğrencisi kızlardan oluşan bir çevresi vard ır. 
Çal ışan ana-babalar, kızlarını gün boyu kendi başlarına bırakmaktadır lar. Kızlar bir yandan flört ı er ini 

ve sorunlarını paylaşırken, öte yandan sahip olmadıkları sevecen bir aile ortamın ı  kendi aralarında 
yaratmaya çalışır lar. Suzanne bir ara derslerini ihmal ederse de, giderek çok çal ışmaya karar verir ve 
sınavıara hazırlanmak amacıyla bir pansiyona kapanır. Kız arkadaşlarını görmemektedir artık . . .  Jacques'la 
tanışır; ömründe ilk kez birine aç ı l ı r. Babasın ın  ölümünden, duyduğu üzüntüden, isterik annesinden, 
kendisini döven erkek kardeşinden sözeder. l ik kez aşık olmuş, Jacques'ın yardımıyla yavaş yavaş 
çocukluktan kurtulmaya başlamıştır. 

S uzanne is 15 and is living the life of most girls of her age. She has a circle of friends, highschool 
girls like herself. Their families belong to the same social caste of craftsmen and shopkeepers. Their 
parenis work hard and leave !hem on !heir own al l day long. They share their flirtations and their 

problems. Among themselves, the girls recreate what they do not have an affectionate family. Suzanne 
abandons her studies. Then one day she decides to study hard again. She goes to a boarding house to 
gel ready for her exams. She doesn't see her girlfriends anymore and she meets Jacques. For the first 
time, she confides. She talks about her father's death, her grief, her hysterical mather and her brother 
who beats her. For the first time, she is in love. Thanks to Jacques, she gradually emerges from 
childhood. 
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MAURICE PIALAT 

1925 yıl ında doğdu. Dekoratif ve güzel 
sanatlar eğitimi gördü. Resim yaptığı 
sırada oyuncu olarak ta çalıştı. 1958'de 
kısa filmler yapmaya başladı .  
O günden bu yana sinema ve televizyon 
filmleri çeken Pialat, 1987 Cannes Film 
Festival i'nde "Sous le Soleil de Satan 1 
Şeyianın Güneşi Altında" adlı filmiyle 
"Altın Palmiye" ödülünü kazandı. 

Born in 1925, Maurice Pialat studied to 
be a painter with training in both the 
decorative and the line arts. Then while 
painting, he had same experience as an 
actor. In 1958, he began to direct short 
films. Since then, he has been workıng 
w ith mavi es and television. 

{ 



B I R  U L K E - B I R  S I N E M A  

. . 

C MERD IVEN I  
ESCALI ER C 
STAIRCASE 

Yönetmen/Director 
Seııaryo/Script 
Görüntü Yönetmenı/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

35 mm./Renkli (color)/102' 

Jean-Charles Taecheila 
Jean-Charles Taecheila 
Jacques Assuerus 
Agnes Guil lemont 
Raymond Alessandrini 
Robin Renucci, Jean·Pierre Bacri, Jacques Bonnaffe, Catherine Frot 
Films 7 
President Films 
2, rue Lord Byron-75008 Paris 

P aris'te 14. bölge, birçok binadan birisi. Birçok merdivenler arasından bir tanesi. C Merdiveninin 
sakinleri kim? Aralarındaki tek ortak yön, yaş ortalamalarının 30 olması. Forster, güncel ve seçkin bir 
sanat eleştirmeni dünyayı eline geçirmeyi ya da en azından kendi isteğine boyun eğdirmeyi ister. 

Resim çevresinde, bazı önemli karşılaşmalar yaratır. Claude düş kırıkl ığına uğramış bir hayal perest, 
utanmaz bir eşcinsel, akı l l ı  zeki ve tutkun, düşlerinizin komşusudur . . .  Çekici fakat meteliksiz, yalnız kovboy 
Bruno'ya, C Merdiveni aradığı cevabı verecektir. Öğretmen Charlotte C Merdivenini bir konuttan öte yuva 
olarak görür. Acınacak daktilograf Beatrice ve başarısız yazar Virgile'e gelince, kavgaları C Merdiveninin işine 
yarar .. Dul bayan Bernhard ve tipograf Joss, C Merdiveninin velileridir ve gelen gidenlerin sessiz 
şahitleridir. 

T he 14th arrondissement in Paris, one building among others. One staircase among others. But who are 
these tenants on Saircase C? Al l they have in comman is their average age, 30.Forster, the styliSh, 
distinguished art eritic wants to seize the world or at least make it bend to his will. I n  his painting 

circles, he makes several important encounters ... Claude is a wounded dreamer, a shameless 
homosexual intelligent and lucid, the neighbour of your dreams . . .  Bruno is the charming, penniless, 
lonely cowboy. Staircase C will give him an answer. .. Charlotte, ttıe schoolteacher, finds not just an 
apartment but al so a home on Staircase C As for Beatrice and Virgile, the pathetic typist and the washout 
writer, their quarrels are for the benefit of Staircase C.. The window Bernhard and Joss, the typographer, 
are the parenis of Staircase C, sileni witness who come and go 

JEAN-CHARLES TACCHELLA 

1925'te Cherbourg'ta doğdu. Gazetede 
sinema üstüne yazılar yazdı .  1949'da 
televizyon filmleri yönetmeye başladı. 
1973'te ilk uzun filmini gerçekleştird i .  

Jean-Charles Taecheila a was born in 
1925, in Cherbourg. He started by writing 
film critics for the newspapers. In 1949 
he started writing scenarios and in 1960 
he started making films for television. He 
made his first feature film in 1973. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1973 Vayage en grande Tartarie/Büyük 

Tataristan'a Yolcu luk 
1975 Cousin, Cousine/Kuzen. Kuzin 
1977 Le Pays Bleu/Mavi Ülke 
1979 ll y a longtemps que je t'aime 

Seni Uzun Süredir Seviyorum 
1981 Croque la Vie/Yaşamı Dişle 
1984 1985 Escalier C/C Merdiveni 
1986 Cour d'Assises/Sulh Ceza Mahkemesi 
1987 Travelling Avant/Öne Kaydırma 
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B i R  Ü L K E - B i R  S i N E M A F R A N S A  

A C O U N T R Y - A  C I N E M A  F R A N C E  

RANDEVU 
REN D EZ-VOUS 
APPOINTMENT 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1985/35 mm./Renkli (color)/87' 

Andre Techine 
Andre Techine, O l iver Assayas 
Renata Berta 
Philippe Sarde 
Jui lette Binoche, Lambert Wilson, Jean Louis Trintignant, Dominique 
Lavanant, Wadeck Stanczak 
T Films-Films A2 
U.G.C.24, Avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly 

P aulo!, bir emlak komisyoncusunda çalışmaktadır. Günün birinde, bir daire arayan Nina ç ıkagelir. 
Paulot, bir anda dayanılmaz bir sevdayla tululur ona. Nina, bir bulvar komedisinde hizmetçi rolü 
oynayan, Paris'e yeni gelmiş bir tiyatro oyuncusudur. Sevgilisi Fred'in evinde kalmaktadır. Paulot ile 

Nina arasında bir ilişki başlar. Nina, bu ilişkinin platonik kalmasını isterse de, Paulot bununla yetinmez. 
Paulot, kişisel bir trajedinin ardından tam bir çöküntü içine giren Ouentin adında bir tiyatrocuyla aynı 
daireyi paylaşmaktadır. "Romeo ve Jülyet"de Romeo rolünü oynadığı s ırada, gerçek yaşamda da sevgilisi 
olan Jülyet bir araba kazasında ölmüştür. O günden beri Ouentin bir gösteride Romeo taşlaması 
yapmaktad ır. 

P aulo! works in an apartment rental agency. One day, Nina turns up. She is looking for an 
apartment. Paulot immediately falls passionately in love with her. Nina is just starting out in Paris. 
She is a stage actress and is presently playing the maid in a bedroom farce. She lives at her 

lover's place, a man named Fred. A relationship forms between Paul ot and Nina. Sh e wants to keep it 
platonic, bul Paulot won't be satisfied with that. He shares an apartment with Ouentin, an actor who is a 
washout now because of a personal tragedy. While he is playing Romeo in Shakespeare's play, his Juliet, 
who was his Juliet in real life, dies in an aulo accident. Since !hen, Ouentin parodies himself by playing 
Romeo in a peep-show. 
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ANDRE TECHINE 

1943'te doOdu Cahiers du Cinemd 
dergisinde yazdı .  1967'den itibaren 
senaryolar yazdı, kısa filmler çevirdi. 
1969'da, "Pauline s'en va/Pauline Gidiyor" 
adlı ilk uzun filmini çevirdi. Techinıi, sonra 
ki filmleriyle genelde aşk öyküleri anlatan, 
güldürüyle gerilim arasında gidip gelen, 
aşırı duyguları ele alan ve incelikti 
mizansenleriyle, büyük kitleler kadar 
sinema meraklılarını da etkileyen bir 
yönetmen olarak belirdi. 

Born in 1943. Wrote lor the periodical 
Cahiers du Cinema. He wrote seripts and 
directed short li lms around 1967's. In 
1969 he directed his first leature film 
"Pauline s'en va". Techine, with his later 
films which are love stories and extreme 
feelings handled with a mixed sense of 
humour and suspense, has gained the 
approval of the i ntense audience as well 
as masses. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1969 Pauline s'en va/Pauline gidiyor 
1974 Souvenir's d'en France/Fransa Anıları 
1976 Barocco/Şebeke 
1980 Les Soeurs Bronte/Bronte Kardeşler 
1982 Hotel des Ameriques/Amerikalılar 

Oteli 
1985 Rendez-vous/Randevu 
1986 Le lieu du Grime/Cinayet Yeri 
1988 L: lnnocenUMasum 





C A N L A N D l R M A  S I N E M A S I  I S P A N Y A - K Ü B A  

. . 

HAVANA'DAKI VAMP IRLER 
VAMP I ROS EN LA HASANA 
VAMPIRES IN HABANA 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Canlandırma/Animation 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

Juan Padron 
Juan Padron 
Adaiberta Hernandez 
Rosa Maria Carreras 
Rembert Ergues 
Mario Garcia Montes, Jose Reyes, Noel Lime 
Paco Prats 
ICAIC 

1985 /35 mm./Renkli (Color)115' 

144 

B ir bilimadamı vampir ve yeğeni Küba'ya gelirler. Bilimadamın ın  özelliği, tüm vampirleri güneş ış ığ ına 
dayanık l ı  kı lan bir formül geliştirmiş olmasıdır. Havana'da bir evde bu formülü yeğeninin üstünde 
dener. Formül başarılıdır: yeğen normal bir çocuk gibi, güneş ışığında büyür. Gerçekte vampir 

olduğunun farkında değildir. 1983 yı l ında Küba, Machado adlı diktatörün çizmesi altında in lemekte, bu 
arada büyüyen yeğen Joseph (Pepito) ona karşı savaşmaktad ı r. Vampir amca Avrupa'daki vampirlere haber 
salarak formülü isteyene açıklayacağını bildirir. Ama Avrupalı vampirlerin niyeti başkadır :  formülü tekellerine 
alarak "Vampisol" adı altında piyasaya sürmek. Chicago'daki Vampir Malyası bu düşünceyi hiç de hoş 
karşılamaz. Avrupalı vampirlerin üstünlüğü işlerine gelmeyecektir. Avrupalı bir grup formülü çalmak üzere, 
Chicagolu bir grupta yok etmek üzere Havana'ya gelirler. . .  

A vampire scientist travels to Cuba with his young nephew, alter failing in Europe in h is  experiments 
on a formula that would allow vampires to withstand the sun. In  Havana, in a secluded house, he 
experiments on his nephew Joseph, who grows in the sun like a normal chi ld, without being aware 

of his vampire origins. In 1933, Cuba is suffering under the tyranny of Machado, and Joseph (Pepito to 
the Cubans) fights against it. His uncle notifies the Vampire Group in Europe that he has devised the 
formula and that he wishes to donale it to all the vampires in the world. The European Group has other 
plans for the formula: to establish a monopoly and seli it under the name "Vampisol" E lsewhere, the 
Vampire Mafia of Chicago whose business interesis include underground beaches and clubs for vampires 
are threatened by the marketing of "Vampisol" because it means that vampires will begin going to real 
beaches. The European Group and the Vampire Mafia of Chicago travel to Havana, one to steal the 
formula and the other to destroy it, while Pepito and his friends flee the Tyran's palice 

JUAN PADRON 

Cardenas, Matanzas'ta 1947 yılında doğan 
Juan Padron, resim eğitimi görmemesine 
karşın, çocukluğundan günümüze çalışarak 
kendini yetiştirmiştir "Mella" dergisinde 
işe başlayan Padron, "El Sable", "La 
Çhicarra", "PPT' ve "Pionero" gibi yayın 
organlarıda sürekli çizdi. Küba üncülerı 
Sendikası'nın yayın organı olan 
"Pionero"da 1970 yılında Elpido Valdes 
adlı popüler karakteri yarattı Küba 
sineması için birçok çizgi film 
gerçekleştirilen Juan Padron'un mizahı ve 
tarihi "Vinyet"leriyle desenlerı bırçok 
ülkede yayınlandı 
Juan Padron aynı zamanda sanat tarihi 
mezunudur 

Juan Padron, born in 1947 in Cardenas, 
Matanzas. Although he had no offical art 
education he developped his skills sınce 
childhood. Starting his career in the 
periodical "Mella" he then continued to 
work for such publications as "El Sa b le" 
" la Chicarra", "PPT' and "Pionero" In 
1970 he created his famous character 
Elpidio Valdes for "Pienoro" He realised 
lots of cartoons for the Cuban cinema. 
His histarical and satirical "Vinyet"s and 
drawings has been publıshed in varıous 
countries. He is also a graduate of art 
history. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 

1974 La Sil la/iskemle 
Mi Panaleta/Benim Atkım 

1975 El Machete/Pala 
El Enenito Sucıo/Tabey 

1976 Clarin Mambi 
Zip Xerep 
Las Manos/EIIer 

1977 Los Valientes/Kahramanlar 
1978 El Sueno de Titi/Titi'nın Düşü 
1980 Fi lminuto 1 

Filminuto ll 
La Pregunta/Soru 

1981 N'Vula 
Filmınuto l l l  

1982 Vıva Papii/Yaşasın Papil 
1983 Celedonio 
1985 Vampiros en la Habana/ 

Havana'daki Vampirler 



C A N L A N D l R M A  S i N E M A S I  i N G I L T E R E  

A N I M A T I O N  E N G L A N D 

HAYVAN Ç iFTL iG i  

ANIMAL FARM 

Yönetmen/Director 
Sesler/Voices 
Yapım/Production 

John Halas-Joy Batchelar 
Maurice Denham 
HALAS and BATCHELOR 

1953/35 mm./Renkli (color)/75' (Color) 

H ayvan Çiftliği ünlü Ingiliz romancısı George Orwel l ' i n  yapıt ının bir uyarlaması. Bir çiftliğin zalim 
yöneticilerine başkaldıran hayvanlar yönetimi ele geçirirler. Bir süre işler yolunda giderse de 
aralarındaki çelişkiler giderek yoğunlaşır. Yeni bir "yönetici sınıf" oluşturan domuzlar öteki hayvanlar 

üzerınde baskı kurarlar. _ _  

Totaliter bır reıim eleştirisi getiren Orwel l ' in romanın ı  sinemaya aktaran Halas ve Batchelar doğalcı bir 
canlandırma biçimi ile metaforik bir anlatım sergiliyorlar. Yapımı  iki yılda gerçekleşen "Hayvan Çiftl iği" 
canlandırma sinemasın ın klasikleri arasında kabul edil iyor. 

A n adaptalian of the famous novel by George Orwell ,"The Animal Farm"_ The fi lm tells the story of 
animals revalting against the cruel mastersowners of the larm and taking over the direction. In the 
first days, everything works smoothly, but alter same time conflicts among the animals begin to 

intensify. Pigs become a new "ruling class" and start oppressing the other animals. 
Halas and Batchelar have used a metaphoric style with a naturalistic approach of animation. "Animal 
Farm" whıch took two years to produce ıs now regarded an animatian classic. 

JOHN HALAS 
JOY BATCHELOR 

ingiliz canlandırma sinemasının en önemli 
ustaları kabul edilen John Halas ve Joy 
Batchelor çeşitli festivallerde yapıtlarıyla 
ödüller kazanmış, bu arada 1963 yılında 
kısa film dalındaki Oscar ödülünün sahibi 
olmuşlardır. 
Iki usta son yıllarda çizgi tilmin en son 
aşaması olan kompüter yoluyla 
canlandırma dalında da ürünler 
vermişlerdir. Halas ve Batchelor çok sayıda 
reklam filminin de yaratıcısı olarak 
tanınmaktadır. 

John Halas-Joy Batchelor are regarded as 
the most important names of British 
animation. Their works have been awarded 
at numerous festivals and they are the 
winner of an Academy Award in 1963. 
In the recent years they have produced 
films using the most recent methods of 
animation such as the computer 
animation. Halas and Batchelor are also 
known as the creators of many 
commercials. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1953 Animal Farm/Hayvan Çiftliği 
1963 Automania 2000 
1973 Contact 
1978 Desserta 
1978 Mera und Moritz 
1979 Kraltwerk 
1981 Dilemma 
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C A N L A N D l R M A  S i N E M A S I  i T A L Y A  

BATI VE SODA 
WEST AND SODA 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Canlandırma Yönetmeni 1 
Director of Arnination 
Görüntü Yönetmeni/Photography 
Müzik/Music 
Canlandırma/Animation 
Yapım/Production 

Bruno Bozzetto 
Bruno Bozzetto, Attilio Giovannini 
Guido Manuli 

Luciano Marzetti 
Giampiero Boneschi 
Gu iseppe Lagana, Franco Marte l l i  
Bruno Bozetto Film 
Via M .Gioia, 55.20124 Milana 

Dünya Dağıtımı/World Distribution: Bruno Bozetto Film 

1965 /35 mm./Renkli (Color)/90' 

Z engin bir toprak sahibi ve sahip olduğu kovboy kasabası. Ursus ve La Mince toprak sahibi "Le 
Mechant" ın  profesyonel silahşörlerdir. Le Mechant vadide, Clementine adlı genç kıza ait olan araziyi 
istemektedir. Bunun için zor kullanır ancak Clemantine direnir. Clemantine'in çiftliğine bir gün Johnny 

adlı garip bir kovboy gelir. Ve genç kız bu gence ilgi duyar. Bu arada Çiftilği ele geçiremeyeceğini anlayan 
Mechant Clementine'i kaç ırtır ve çiftliği kundaklar. Johnny siyah kostümünü giyip silahını a l ı r  ve kasabaya 
gider. Oüello'da Mehant'ın iki silahşörünü vurur. Mechant ' ın çiftliğine gider ve genç kızı zorlu bir mücadele 
vererek kurtarır. Mechant'ı öldürür. Bölgeye de huzur gelmiştir artık. 

A rich landlord and the cowboy town he owns. Ursus and La M ince are his proflesianal gunmen. Le 
Mechant, the landlord wants to own a larm which is the property of a young girl named 
Clementine. This little larm is the only piece of land which does not belong him all along the 

valley. So he forces elementine to seli it to him. Bul Clementine resists. 
One day a lonely cowboy, Johnny comes to Clementine's larm. And Clementine feels infatuated by him. 
Meanwhile le Mechant understands that he won't be able to get hold of the larm so he sets it on fire 
and kidnaps Clementine. 
Johnny wears his black clothes, takes his gun and leaves for town. There alter a duello with the gunmen 
he kilis the m. Then he storms to Le Mechant's ranch. Alter a tough struggle saves Clementine and kilis 
Mechant. 
Finally the town finds peace 

BRUNO BOZZETTO, 
1938'de Milana'da doğdu. i lk 8 mm.l ık 
denemesi "Tapum, la storia delle armi"yı 
1958'de kendi çizdi ve canlandırdı ve bu 
çalışma uluslararası festivallerde ödüller 
kazandı .  Ingiliz canlandırmacı John Halas 
ile ilk 35 mm.l ik kısa metraj çalışmasını 
gerçekleştirdi: "La storia del le ınvenzion ı "  
Keskin mizah gücü çizgisel grafik stili 
birçok çizgi filmlerinde ve Maurizio 
Nichetti, Guido Manuli gibi canlandırma 
ustaları ve sinemacıların yetiştiğı 
Milana'daki stüdyodan çıkan birçok küçük 
reklam filmlerinde kendini göstermiştir. 
SpaghettiWesternlerin harika bir parodısı 
olan ilk uzun metrajlı filmi "West and 
Soda" (1965), halyan canlandırma 
sinemasında bir kaldır ım taşı niteliğindedır 
1977 yılında Walt Disney' in "Fantasia"sına 
adanmış görsel bir şenlik olan bir müzikal 
canlandırma süiti gerçekleştırerek "AIIegro 
non troppo" adını çağdaş sineması 
ustaları arasına yazdırmıştır. 

Bruno Bozzetto was born in Mılan in 
1938. He himseli drew and coordinated 
his first Bmm animated film "Tapum, la 
storia delle armi" (1958), which won a 
number of prizes at ınternational festıvals. 
He made his first 35 mm. short film "La 
storia delle invenzioni" along with the 
English animator John Halas. His sharp 
satirical wit and graphic style are 
displayed in several short animated films, 
as well as in the short advertisement films 
made in the Milan Studio whıch alsa 
produced such masters of the anımated 
fi lm as Maurizion Nichettı and Guido 
Manul i .  
His first long fi lm "West and Soda" (1965) 
is a marvellous parody of the Spaghetti 
Western, and a key·stone in the 
development of the ltalian animated fi lm. 
His "AIIegro non troppo", a visual feast 
based on a musical suite and dedicated 
to Walt Disney's "Fantasia", places hım 
fırmly among the greatest masters of the 
contemporary animated fi lm. 
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K I S A C A N L A N D l R M A  F i L M L E R i  R O M A N Y A  
S H O R T A N I M A T f O N  F I L M S  R O M A N I A 

GOPO K ISA F iLMLER i  

GOPO'S SHORTS 

1 923 yıl ında Bükreş'te doğdu .  Bükreş Güzel Sanatlar Akademisinde 
öğrenimini tamamlad ı .  Gazetelerde karikatürler yayınlad ı ,  kitap 
il lüstrasyonları yaptı .  "Fi lmler, Filmler, Filmler" adlı bir kitap yazdı .  

1950 yı l ında Romanya'n ın  i lk canlandırma stüdyosunu kurdu. 
Romanya'n ın  en ünlü canlandırma yönetmeni olan Gopo, dünyanın önde 
gelen birkaç büyük canlandırma ustasından biridir. Aynı zamanda konulu 
fi lm yönetmeni olarak da çalışan Gopo, 1974 yı l ı nda Romanya 
Sinemacılar Birl iği Başkanlığına seçildi. Filmleri pek çok uluslararası 
festivalde ödüllendirildi. (Cannes ,Leipzig, Karlovy Vary, Oberhausen, 
Espinho, v.b.) 

B orn in 1923 in Bucharest. Graduated from the Bucharest Fine Arts 
Institute. Published cartoons in newspapers , illustrated books and 
wrote a book called "Films, Films, Films". He established the first 

animated film studio of Romania . 
Gopo, who is the best well known name of Romanian animatian is one 
of the leading figures among the masters of world animation. He also 
directed many feature films and was elected as the president of the Film 
Makers Union in Romania . He is won many awards international festivals 
including Cannes, Leipzig, Karlovy Vary, Oberhausen, Espinho, ete. 

ÖNEMLi FiLMLERi (CANLAND IRMA)/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY (ANIMATED FILMS): 

1955 Marinica 
1956 Scurta ıstarie/Kısa Tarih 
1960 Homo Sapiens 
1962 Hallo, Hallo . .  
1968 Saneta Simpicitas 
1969 1+1=1 
1970 Sarutari/Öpücükler 
1974 lntermezzo Pentru o Oragoste Eterna/Ölümsüz Bir Aşk için l ntermezzo 
1975 Study Opus 1 
1977 lnfinıte/Sonsuz 
1978 Ecce Homo 
1979 Trei Mere/Üç Elma 
1979 E Pur Si Muove 
1983 Tu/Sen 
1982 Quo Vadis Homo Sapiens (uzun metrajl ı canlandırma fi lmi) 
1985 Uçencul Vrajitor/Büyücü Çı raöı 
1986 Homo Faber 
1987 Amprenta/iz 

KONULU FiLMLERi/FEATURES: 

1956 The Little Liar/Küçük Yalancı _ 

1959 A Story as in Fairy Tales/Masallardaki Gibi Bir Oykü 
1961 A Bomb is Stolen/Bir Bomba Çalındı 
1963 Steps to the Mo on /Aya Adımlar 
1966 Faustus XX 
1975 A Fantastic Comedy/Faotastik Bir Güldürü 
1976 The Story of Love/Aşk Oyküsü 
1981 Maria Mirabela 
1983 Galax 
1984 The BeUiddia 
1986 One Day in BucharesUBudapeşte'de Bir Gün 

Yapım: ROMANIA FILM-Studio Animalilm 
Production 25 Julius Fuçik, Bükreş-Romanya 

Dünya Dağıtımı/World Distribution: Artexine 
1, Piata Scinteii, Bükreş 
Romanya 



K I S A C A N L A N D l R M A  F I L M L E R I  
S H O R T  A N I M A T I O N  F I L M S  

SCURTA ISTORIE 
KISA TAR iH 
SHORT HISTORY 

1956/35 mm/Siyah-Beyaz (b-w)/10' 

lik insandan atom çağına, bir kaç dakikada insanlık tarihi_ 

A history of mankind from the first man to the atomic era, in a few 
minutes. 

HOMO SAP I ENS 
1960/35 mm_Renkli (Color)/6' 

Yeryüzünde yaşamın oluşum sürecine özgün ve alaylı bir bakış. i lkel 
porotoplasma formundan insanın gelişimi. Teknolojik gelişme ve nükleer 
enerjinin barışçı amaçlar adına seferber edilme olanakları. 

A humorous and original evocation of life on earth from the primary !orms of 
protoplasma to the apparition of man_ The evalutian of technical means and 
possibilities of using nuclear energy for peaceful purposes 

EV + EV = EV 
BEN + BEN = BEN 
ı +  ı =  ı 
Senaryo ve Yönetim /Script and Direction: lo n Popecu Go po 
Görüntü Yönetmenı/ Photography : Rad Codrean 
Müzik/Music : Dumitru Capoianu 

1969/35 mm/Renkli (Color) /8' 

Küçük bir insanın dünyasına bir bakış. Rakamlarla boğuşan bir adam ve 
onunla dalga geçen, sabun köpükleri ile oynayan alter-ego'su arasında 
bir hesaplaşma. 

A view irıto the world of the little man. A man lost in numbers is 
confronted by his alter-ego who is making soap bubbles. 

SARUTARI 
ÖPÜCÜKLER 
KISSES 

1970/35 mm. /Renkli (Color)/6' 

Geri planda engin bir mavilik-yeryüzü, deniz, gökyüzü. Ön planda küçük 
kara lekeler. Daha çok karıncaları andıran insanlar. Omuza dokunan bir 
el , bir öpücük ve biri diğerinin sırt ına allayan iki insan . . .  Ve milyonlarca 
öpücüğün birleştirdiği insanlık piramidinin aya uzanan yolculuğu. 

A vast blue is the backdrop: the land , the sea and the sky_ In  front are 
smail black spots: people who look rather like ants. A hand touching a 
shoulder, a kiss and two people, one jumping on the other. And the 
10urney to the moon of the human pyramid united through millions of 
ki ss es_ 

IN TERMEZZO PEN TRU O 
DRAGOSTE E TERNA 
ÖLÜMSÜZ BiR AŞK iÇ iN  
IN TERMEZZO 
ıNTERMEZZO FOR AN ETERNAL LOVE 

Senaryo ve Yönetim /Script and Directian lo n Popecu Go po 
Görüntü Yönetmenil Photography . Rad Codrean 
Müzik/Music : Dumitru Capoianu 

1974/35 mm./Renkli (Color)/9' 

Gopo'nun "küçük adam"ı ve onunla birlikte tüm insanoğlu teknoloji 
çağında dünyamızın nasıl kirleti ldiğini ve nasıl bir felakete doğru yol 
al ındığını farkeder 

Gopo's "little man" and together with him the entire mankind learn that 
in our century of technology, our earth is under the threat of pallutian 
and we are stili unaware of the approaching catastrophe_ 

TRE I  MERE 
ÜÇ ELMA 
THREE APPLES 

Senaryo ve Yönetim /Script and Directian lan Popecu Gopo 
Görüntü Yönetmeni/ Photography : Olga Piriianu 
Müzik/Music : Dumitru Capoianu 

1979/35 mm_/Renkli (Color)/6' 

Silahianma yarışı için harcanan çabaların insanlığın mutluluğuna 
yöneldiğini düşünün bir an için . . .  

Just imagine a l l  the efforts spent for  arms race being used for the 
wellare of humankind . . .  
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K I S A C A N L A N D l R M A  F I L M L E R I  

S H O R T  A N I M A T I O N  F I L M S  . 
. . 

E PUR SI MUOVE 
Senaryo ve Yönetim/Script and Directian lan Popescu-Gopo 
Görüntü Yönetmeni /Photography Olga Priianu 
Müzik/Music: Dumitru Capoianu 

1979/35 mm/Renkli (Color)/7' 

Çizgi film tekniğinde kullanılan yöntemler_ Canlandırma sinemasına kısa 
ve eğlenceli bir bakış_ 

A short and amusing review of same methods used in the cartoon 
technique. 

TU 
SEN 
YOU 

Senaryo ve Yönetim /Script and Direction: lo n Popescu-Gopo 

1983/35 mmJRenkli (Color)/6' 

Sevgiliye yazılan bir mektup. Ve herşeyi anlatmaya yetecek tek bir sözcük 
Sen 
A letter written to the beloved. And one word enough to express al l :  
You _  

UCEN ICUL VRAJ ITOR 
BÜYÜGÜNÜN ÇI RAG I 
THE APPRENTICE WIZARD 

Senaryo ve Yönetim/Script and Directian 
Görüntü yön !Photography: Olga Priıanu, Constantin lscrulescu , T ıncu Pura n 
O zel efektler 1 Special Effects Alecu Popesc u 

1985/35 mm/Renkli (Coior)/9' 

Sanatç ın ın eli çizdiği deseniere can katıyor. Düşgücü sanatçının 
çevresindeki herşeyi canlandırıyor. Tahta bir kukla bi le ustanın 
maharetıerini öğrenmeye çalışıyor. 

The hand of an artist gives life to his drawings. lmagination animales 
everything araund h im. Even a wooden puppet tries to learn his 
master's tricks. 

AMPREN TA - HOMO FABER l l  
HOMO FABER l l  
THE PRINT · HUMO FABER l l  

Senaryo ve Yönetim /Script and Direction: lo n Popesc u Gopo 
Görüntü Yönetmeni /Photography Olga Priianu 
Müzik /Music: Adrian Enescu 

1987/35 mm/Renkli (Color)/6' 

Bilginin ve yaratın ın serüveni_ insanın görüntü bil incine kavuşması ve 
hareketi resim yoluyla aktarma çabası. 

The adventure of knowledge and creating Man's awakening to the 
consciousness of the image and his attempt to render its mavement 
through painting 



K I S A  C A N L A N D l R M A  F I L M L E R I  Ç E K O S L A V A K Y A  

. . 

PAVEL KOUTSKY K ISA F ILMLERI 

KOUTSKY 'S SHORTS 

1957'de Prag'da doğdu. 1976'da girdiği Prag Plastik Sanatlar Okulu (UPRUM) 
Sinema ve Televizyon Sanatları Bölümü'nde Prof.Miloslav Jagr'ın öğrencisi 
olarak okudu. Şimdiye dek birçok canlandırma filmi gerçekleştiren Koutsky, 
"Curriculum Vitae" ile Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazandı. 

Born in 1957 in Prague Took up studies at the College of Applied Arts in 
Prague (UPRUM) in 1976, in the Department of Film and Television Arts where 
he was taught by Prof. Miloslav Jagr. He has since directed numerous 
animatian films. He won the Golden Bear, Award in Berlin Film Fest.'87 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1970 Jak Sel Honza Do Sveta 
1971 Baran Prasil 
1973 Konec Neprustrelneho Billa 
1976 Pohadkova Etuda 
1981 Trojforum 
1981 Houslovy Koncert/Keman Konseri 
1983 Navstivte Prahu/Prag'ı Ziyaret Edın 
1984 Laterna Muzika/Laterna 

. Katasrofy/Felaket 
1985 Dilema/lkilem 

Tichy Svet Jana N.apravnika 
1986 Curriculum Vitae/Ozgeçmiş 
1987 Laska Na Prvni Pohled/ilk Görüşte Aşk 

KEMAN KONSERI 
HOUSLOVY KONGERT 
VIOL IN CONCERT 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Yap ı m/Prod uelian 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1981/35 mm./Renkli (Color)/4' 

Pavel Koutsky 
Pavel Koutsky 
Dagmar Ferklova 
Jir i Kolala 
Kratky Film 
Ceskoslovensky Film 
Vaclavske nam. 28 
11145 Praha 1 
CSSR 

Bir viyolonselci, konser sırasında, müziğin karakterine ve akışına uygun olarak 
bir değişim geçirir. Sonuçta, bir elektrikli süpürgenin hızla yuttuğu bir nota 
yığınına dönüşür. Koutsky bu filmde Paganini'nin "La Campanella" sından 
esinlenmiştir. 

A violoncel ist plays at a concert and according to the character of the music, 
he is transformed. I n  the end he changes into a pile of notes which the 
vacuum cleaner swallows up. Paganini 's " La Catnpanella" inspires Koutsky's film. 

FELAKET 
KATASTROFY 
CATASTROPHE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1984/35 mm./Renkli (Color)/6' 

Pavel Koutsky 
Pavel Koutsky 
Eva Kargerova 
Petr Skoumal 
Kratky Film 
Ceskoslovensky Film 
Vaclavske nam. 28 
11145 Praha 1 
CSSR 

insanlığı tehdit eden, yıkımlar ve tehlikeler hakkında yeni bir bilgi edinilmeden 
bir gün geçmiyor neredeyse. Fakat belki de en büyük tehdit, insanların, kitleleri 
etkileyebilecek bu gerçek felaketiere kayıtsız kalıp, günlük yaşamdaki küçük 
tedirginlikler üstünde durmaları ve bunları felaket olarak nitelendirmeleri. 

Hardly a day passes without more information different forms of devastation 
and destruction which threaten mankind are received. But perhaps the greatest 
threat rests in man's indifference to the real catastroohes and his concentration 
on the minor irrıtations of everyday life which he sees as catastrophes. 
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K I S A  C A N L A N D l R M A  F i L M L E R i  

S H O R T  A N I M A T f O N  F I L M S  

ÖZGEÇM iŞ . 
CURR ICULUM VITAE 
Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 

Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Yapım/Production 

Dürrya Dağıtımı/World Distribution : 

1986/35 mm./Renkli (Color)/9' 

Pavel Koutsky 
Pavel Koutsky 
Zuzana Bukovicka, Zdenek Pospisil, 
Jiri Sevcık  
Magda Sandersova 
Petr Skoumal 
Kratkyfilm, Prag 
Studio Jiri Trnka 
Ceskoslovensky Film 
Vaclavske nam. 28 
11145 Praha 1 
CSSR 

Okul çağından başlayarak kafamızda biriken bilgiler, betimlenemez bir kargaşa 
oluşturur. Ancak ciddi bir envanterden sonra, kişilik oluşumuna yararlı olacaklar 
bu yumaktan geçer. 

The knowledge which a person remembers from school, forms a confused 
chaos in his head. Only after strict stocking is he able to choose that 
knowledge which will enable him to consturct his own individual ity. 

. . 
PRAG ' I  Z IYARET ED IN  
NAVSTIVTE PRAHU 
VISIT PRAGUE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dürrya Dağıtım ı/World Distribution : 

1984/35 mm./Renkli (Color)/6' 

Pavel Koutsy 
Pavel Koutsy 
Dagmar Ferklova 
Zdena Navratılova 
Jiri Astruk 
Kratky Film, Prague 
Ceskoslovensky Film 
Vaclavske nam. 28 
11145 Praha 1 
CSSR 

Günümüzde turistlerin bilgi depolayıp, gördükleri yerleri belgelemekten 
seyahatlerinden zevk almaya fırsat bulamadıkları turistık geziler, şehir turlarının 
bir parodisi. 

A parody on today's sightseeing tours when the tourists are devouring 
informations and sight instead of enjoying the travell ing. 



K I S A  C A N L A N D l R M A  F i L M L E R i  P O L O N Y A  
· s H O R r:··"A N ı· M A T  1 O N F 1 L M S · . ' P O L A N D / � � ' 

JERZY KUC IA K ISA F iLMLER i  

JERZY KUC IA'S SHORTS 

DÖNÜŞ 
v POWROT 

THE RETURN 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution :  

1973/35 mm./Renkli (Color)/10' 

Jerzy Kucia 
Jerzy Kucia 
Jan Tkaczyk 
Bohdan Mazurek 
Animated Film Studio, Cracow 
Film Polski, 00·048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Trende bir yalnız adam. Trenin penceresinden akıp giden manzarayı sayrederken 
çocukluğunun mutlu günlerini anımsıyor. 

1942'de doğdu. Canlandırma filmlerinde, senaryo yazar ı ,  dekor tasarımcısı ve 
yönetmen olarak çalışmaktadır. Krakow Güzel Sanatlar Akademisi film grafiği ve 
desen bölümünden m!ılun oldu. Grafik çalışmaları ,  birçok diğer ödülün yanısıra 
Opolska Baharı/Opolska Wiosna birincilik ödülünü aldı. Ayrıca çalışmalarıyla 2. 
ve 3. Krakow Bienali'ne katı ldı . 

Jerzy Kucia was born ın 1942. He works as script writer, plastic setting 
designer and director of animated films. Graduate of the film graphics and 
drawıng faculty of the Academy of Fine Arts in Cracow For his graphic works 
was awarded among other prizes, the fi rst prize at the Opole Spring/Opolska 
Wiosna. He also presented his works at the 2nd and 3rd Biennials in Cracow 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 
1973 Powrot/Dönüş 

Winda/Asansör 
1975 W cienu/Gölgede 
1976 Szlaban/Geçit Yok 
1978 Krag/Daire 
1979 Refleksy/RefleKsler 

Okno/Pencere 
1980 Wiosna/llkbahar 
1982 Zrodlo/Su 
1984 Odpryskı/Kıymıklar 
1987 Parada/Geçıt 

A lonely man in train. While watching the view flowing from the window of the 
train, he remembers the happy days of his childhood. 

/ ASANSÖR 
Wl NDA 
LIFT 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1973/35 mm./Renkli (Color)/6' 

Bir asansör yolculuğu 

A journey on the lift. 

Jerzy Kucia 
Jerzy Kucia, M Kijowicz 
Mieczyslaw Paznanski 
Ryszard Sulewski 
Bohdan Mazurek 
Animated Film Studio, Cracow 
Film Polski, 00·048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 
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K I S A C A N L A N D l R M A  F i L M L E R i  

GÖLGEDE 
w C IEN IU V 
IN THE SHADE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution • 

1975/35 mm./Renkli (Color)/9' 

Jerzy Kucia 
Jerzy Kucia 
Marek Plata 
Andrzej Jeziorek 
Animated Film Studio, Cracow 
Film Polski, 00·048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Genç bir kızın iç dünyasına yolculuk. Bir gelip bir gider anı lar, içsel 
hesaplaşmalar. Tıpkı bir salıncak gibi . 

A journey to the inner world of a young girl. Her memories and intimate 
confessions fragmentarily escape and come back. Just like the jerky rhythm of 
the swing. 

GEÇ i T  YOK v 
SZLABAN 
RAILWAY BARRIER 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Yapırrı/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1976/35 mm./Renkli (Color)/6' 

Jerzy Kucia 
Jerzy Kucia, Ewa Gologorska 
Marek Plata 
Marek Wilczynski 
Animated Film Studio, Cracow 
Film Polski, 00·048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Yavaş yavaş kapanır hemzemin geçit. insanlar uzun bir süre bekleyeceklerdir, 
amaçsız. Ustelik sinirleri bozulacaktır tekerierin raylarda çıkardığı tekdüze 
seslerden. 

A railway barrier is being slowly lowered . Waiting aimlessly with the loud clatter 
the train wheels jarring upon their nerves, the people stop and wait for a long 
time. 

DAIRE 
KRAG 
THE CIRCLE 

/ 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography · 
Müzik/Music 
Yap ım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution • 

1978/35 mm./Renkli (Color)/8' 

Jerzy Kucia 
Jerzy Kucıa 
Marek Plata 
Marek Wilczynski 
Animated Film Studio, Cracow 
Film Polski, 00-048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Geçıp giden ömrümüz üstüne görsel bir deneme. 

An essay to relate our life whıch passes away. 

REFLEKSLER 
REFLEKSY 
REFLEXES 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1979/35 mm./Renkli (Color)/7' 

Jerzy Kucia 
Ewa Gologorska. Jerzy Kucia 
Krzystof Stawowczyk 
Marek Wilczynski 
Animated Film Studio, Cracow 
Film Polski, 00 048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Bir böceğin doğuşunun ayrıntı l ı olarak incelendiği ve yaşamın anlamının zengin 
çağrışımlı çizgilerle irdelendiği bir f i lm. 

A detailed and precise study of an insect coming to l ife where l ife is 
interpreted with suggestive animation. 



iLKBAHAR 
WIOSNA 
SPRING 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1980/35 mm./Renkli (Color)/8' 

Jerzy Kucia 
Ewa Gologorska 
K Stawowczyk, M Plata 
Maria lreno 
Jan Kanty Pawlistiewicz 
Animated Films Studio, Cracow 
Film Palski 00·048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Uyur gibi duran do�a ilkbaharda canlanır. Sızar evimize. yüre�imize. Yıllar yı l ı  
biriktirdi�imiz eşyalar, baharın de�işen tartımından bizi koparmaya çalışır 
kal ıcı l ıklarıyla Ancak bir an sürer i lkbahar. 

Sleeping nature bursts out The smell of the spring steals into our homes. The 
objects that we have gathered for years seem to cut us off the rhythm of the 
changes in nature. Bul spring lasts momentaneously. 

KAYNAK 
ZRODLO 
THE SOURCE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1980/35 mm./Renkli (Color)/7' 

Jerzy Kucia 
Ewa Gologorska 
D.Koziol, T.Wolf 
Marek Wilczynski 
Animated Films Studio, Cracow 
Film Palski 00·048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Geçen zaman ve olguların geridönmezli�i üstüne bir film. 

A fi lm on the subject of the passıng time and the irrevocability of time. 

KIYM IKLAR 
ODPRYSKI 
THE  SPLINTERS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1984/35 mm./Renkli (Color)/11 '  

Jerzy Kucia 
Ewa Gologorska, Jerzy Kucia 
A.Jeziorek, M.Norek 
Marek Wilczynski 
Animated Films Studio, Caracow 
Film Polski, 00·048 Wasraw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Yalnızl ık ve de�işim. Bir evin dört duvarı arasında her gün tekrarlanan eylemler 
ve bu monoton yaşamı bölen geçmiş güzel günlerin anılan. 

A study of loneliness and transition. Inside the tour walls of a home we see 
the activities being repeated everyday. The monotony is interrupted by 
memories of a distant pası. 

GEÇIT 
PARADA 
THE PARADE 

Yönetmen/D irector 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (color)/15' 

Jerzy Kucia 
Jerzy Kucia, Ewa Gologorska 
Marek Wylon 
Josef Rychlik 
Animated Films Studio, Carcow 
Film Polski, 00·048 Warsaw 
6/8 Mazowiecka Str. 

Müzik ve görüntüler aracı l ı�ı i le b.ellekte bir gezinti. Do�anın coşturdu�u güz 
ayları. Güz rüzgarlı ve "yeni yı l". Iki yalın sözcük ve her şeyin yeniden 
başlaması. 

A parade in the memory with music and images. The autumn months which 
are crazed by the nature. The autumn winds and the New Year. Two simple 
words and everything will start anew. 
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T Ü R K  C A N L A N D l R M A  F i L M L E R I  
T U R K I S H  A N I M A T I O N S  

DEDE KORKUT/BOGAÇ HAN 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Müzik/Music 

L 
Yapım/Production . 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987135 mm./Renkli (Color)/50' 

Derviş P?sin 
OrTekin Ozertem 
Ertuğ Korkmaz 
Pasin-Benice Stüdyosu 
Pasin-Benice Stüdyosu 

D irse Han'ın evliliğinden uzun yıl lar sonra doğan oğlu, bir boğayı tek yumrukla öldürerek Boğaç Han 
adını alır. 
Hanın adamları Boğaç Han'ın başarı larını çekemez ve çeşitli entrikalarla babası ile arasını açarlar 

Sonunda Dirse Han oğlunu okla vurur. Hikayenin bundan sonrası, baba ile oğulun gerçeği anlayıp, 
birbirlerine tekrar yakınlaşmalarını anlatır. 

T he son of Dirse Khan, born long alter his marriage, kilis a bull with a blow of his list and gets the 
name Boğaç Khan. 
The men of the Khan envy Boğaç Khan's successes and by various schemes they try to severe his 

relations with h is father M. a resul! of these schemeings the father shoots his son with an arrow 
The rest of the story tells about how the feather and son realise what is going on and make up. 

DERViŞ PASiN  

1942 yıl ında Trabzon'da doğdu. Trabzon 
Lisesi'ni bilirdi. 1967 yıl ında çizgi fi lm 
çalışmalarına başladı .  Çeşitli reklam 
ajanslarında çizgi film yöneticisi olarak 
çalıştıktan sonra, Pasin Animasyon 
atölyesini kurdu. 1978 yıl ında Ateş Benice 
ile çalışmaya başladı lar. Reklam filmlerinin 
yanısıra TRT için çeşitli çizgi f i lm projeleri 
üretti. Halen TRT çocuk programiarına ve 
Yunan Televizyonuna çizgi filmler 
hazırlamaktadır. 

Born in 1942 in Trabzon. Graduated from 
Trabzon High School. Started his career 
as an animator in 1967 Alter working in 
various advertisement agencies, he found 
the Pasin Animatian Studio. In 1978 he 
started to work with Ateş Benice. Along 
with commercials, he produced projects 
for TV Recently he is working for Turkish 
and Greek TV's. 



T Ü R K  C A N L A N D l R M A  F i L M L E R i  

SENTEZ 

SYNTHESIS 

SENTEZ/SYNTHESIS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Canlandı rma/Animation 

1982/35 mm./Renkli (Color)/3' 

Ateş Benice 
Ateş Benice 
Ateş Benice 

Hegel'ın diyalektik açıklamasının tez, antitez, sentez bölümünden yola çıkı larak hazırlanmıştır. 

The film sets off from the thesis, antithesis, synthesis seetion of Hegel's dialectic. 

STREO 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Canlandırma/Animation 
Müz i k/Music 

1979/35 mm ./Renkli (Co lor)/3' 

Ateş Benice 
Ateş Benice 
Ateş Benice 
Derya Yener 

Alışılmış çızgı fı lm anlayışının dışında bır üslup araştırılarak yapılan fılm; insanoğlunun kişilik bölünmesini konu 
edinır 

The fılm treats the splittıng of identity in human beings with a creative style of animation. 

ATEŞ BENiCE 

1947 yılında doğdu. Lise eğitiminden 
sonra D.G.S.A. Resim Bölümü'ne girdi. Bu 
sırada canlandırma çalışmalarına başladı. 
Uzun süre reklam filmleri çizdi. Bu ara 
reklam filmi dışındaki çalışmaları ile çeşitli 
yarışmalara katı ldı. 1975·1983 arasında 
çeşitli ödüller aldı. 
Şu sırada Derviş Pasin ile birlikte 
yönettikleri Pasin·Benice stüdyosunda TRT 
TV'si Çocuk Programları için çizgi filmler 
hazırlamaktadır. 

Born in 1947. He graduated from the State 
Academy of Fine Arts, Painting 
Department. While stili a student he 
started animatian projects. For a long 
period he animated commercials. He alsa 
entered competitions and won various 
awards during the years 1975·83. 
Presently he is producing animatian films 
for the Children's Programmes in TRT TV 
in the Pasin·Benice Studio he co·directs 
with Derviş Pasin. 

1 57 
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DiREKLERARAS I  

Yönetmen-Yapı m /Director- Production : Oğuz Aral, Tekin Aral, 
Ferruh Doğan 

1966/35 mm./Renkli (color)/6' 

Tiyatro, eğlence, gösteri merkezi olan Direkleraras ı 'n ın  çizgi f i lm diliyle 
aniatılmasını amaçlayan filme, ünlü tulat ustası ısmail Dümbül lü 'nün 
anlatımı ve oyunu belgesel bir tad veriyor 

Theatre show and recreation center, Direklerarası. Alsa, the presentation 
and the performance of the improvisation master ismail Dümbüllü adds 
to the film a taste of a documentary. 

KOCA YUSUF 
Yönetmen -Yapı m /Director - Production Oğuz Aral, Tekin Aral, 

Ferruh Doğan, Ellalun Nuri 

T ürk güreşinin büyük adı Koca Yusuf'un Kırkpınar'daki baş 
pehlivanl ığ ından sonra Paris'te Dünya Şampiyonu oluşu, oradan 
Amerika Birleşik Devletleri 'ne gidişi, güreşleri ve dönüşünde 

Qkyanus'ta batan bir gemideki trajik sonu, çizgi film olarak di le getiriliyor 
Unlü spor yazarı ve aniatıcısı Eşref Şefik'in Koca Yusuf efsanesini 
kendine özgü ses ve tavrıyla anlatması, filme ayrı bir özell ik katıyor. 

T he film is on the life of one of the major names of Turkish 
wrestl ing. His championship in Kırkpınar, his world championship 
in Paris succeeded with his ıravet to the United Stated of America, 

his matches and his tragic death when his ship back to the Canlineni 
sinks white crossing the Ocean is told through animatian language One 
of the outstanding points of the f i lm is presentation of the famous 
sports eritic and speaker Eşref Şefik with his own distinctive style 

OGUZ ARAL 
1936 yı l ında Silivri'de doğdu Bitirmeden ayr ı ld ığı Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde 3 yıl okudu. Karikatür çizmeye 1950 yı l ında Hafta 
dergisinde başladı .  Bir çok gazete ve 1950 yı l ından sonra ç ıkan tüm 
mizah dergilerinde çalıştı . Hayk Mammer, Köstebek Hüsnü; Utanmaz 
Adam, Vites Mahmut, Haliyesi Mahmut, Avanak Avni gibi "Karikatür 
roman" tipleri vard ır . 
1960·64 yılları arasında Istanbul ve Anadolu'da amatör gösteriler yapan 
"Sözsüz Oyon" tiyatrosunu kurdu. "Koca Yusuf", "Bu Şehri Stambul", 
"Direklerarası", "Ağustos Böceği ile Karınca" gibi çizgi filmler 
gerçekleştirmiştir Halen haftalık "G ı rGır" mizah dergisini yönetmektedir. 
Oğuz Aral was born in 1936 in Silivri. He attended the Fine Aris 
Academy for three years. Started his career as a caricalurist in 1950 
for the weekly Hafta. He worked in numerous newspapers and in all the 
satirical magazines published since 1950. His most famous characters 
are: Hayk Mammer, Köstebek Hüsnü, Utanmaz Adam, Vites Mahmut, 
Haliyesi Mahmut, Avanak Avni. 
During the years 1960·64 he formed a theatre group "Sözsüz Oyun" 
which displayed amaleur performances in Istanbul and Anatolia. 
He has alsa realised several animatian films: "Koca Yusuf", "Bu Şehri 
Stambul", "Direklerarası ", "Ağustos Böceği ile Kar ınca", Presently he is 
directing the weekly satirical G ı rG ı r. 

TEKiN ARAL 
1941 y ı l ı nda istanbul'da doğdu i lk karikatürü 1956 yı l ında Dolmuş 
dergisinde yayınland ı .  O yıldan bugüne kadar devamlı çizmekledir Çeşitli 
gazeteler ve mizah dergilerinde çalışmıştır Uzun yıllar çizgi film yapan 
Tekin Aral halen Fırt Mizah dergisi yönetmenidir 
Tekin Aral was born in 1941 in Istanbul. His first caricature was 
published in 1956 in "Dolmuş". Since then ·up to date· he has been 
drawing continuously. He has worked for several newspapers and 
satiricals. For a long time he produced animatian films. Presently he is 
the director of the magazine "Fı rt". 

FERRUH DOGAN 
1932'de istanbul'da doğdu. istanbul Hukuk Fakültesi son s ın ı f ından 
ayrı ld ı .  i lk karikatürü 1945 yı l ında Şaka dergisinde yayınlandı Bir çok 
gazetede çalıştı. Yurt içi ve d ış ında birçok yarışmaya katıld ı .  ıtalya'da 
Bordighera ve Marostica'da, Yugoslavya'da Skopje'de ve Belçika'da Knokk 
Heist'da çeşitli birincilik ve üçüncülük ve jüri özel ödüllerini kazanan 
Doğan'ın ıtalya, Talentino Uluslararası Mizah müzesi'nde bir karikatürü 
vard ır. Eserlerini dört kitapta toplayan sanatç ı ,  iki kişisel sergi açmıştır. 
Ferruh Doğan was born in 1932 in Istanbul. He left the Istanbul 
University Law School during his last year His first caricature was 
published in 1945 in Şaka. He worked in numerous newspapers and 
periodicals. He participated in Competitions ·national and international. He 
won various first, third and jury special awards in Bordighera and 
Marostica, ltaly, in Skopje, Jugoslavia, in Knokk·Heist, Belgium. Alsa one 
of his works is in the International Museum of Humor. His works are 
gathered in tour books and he had two individual exhibitions upto date. 

EFLATUN NURi 
1927 yıl ında istanbul'da doğdu B i r  süre Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'ne devam etti. I lk  eseri 1942 yıl ında Akbaba dergisinde 
yayınland ı .  Birçok dergi ve gazetede çalıştı. Karikatürleri yurt dışında da 
uzun yıllar yayınland ı .  1969 yı l ında Skopje, Yugoslavya'da yapılan 
Uluslararası Yarışma'da jüri özel ödülü kazand ı .  Mesleğini geliştirmek için 
gittiği Londra'da açtığı kişisel sergi ilgi gördü. Halen çalışmalarını 
ızmir'de sürdürmekledir 
Ellalun Nuri was born in 1927 in Istanbul: For a white he attended the 
State Academy of Fine Aris. His first work was published in 1942 in 
Akbaba. His caricatures were published in international press. He worked 
for various newspapers and periodicals In 1969 he won the special jury 
award in the International Competition, Skopje, Jugoslavia. His individual 
exhibition in London, where he went to deverop his skills, was widely 
acclaimed. Presently he is continuing his works in izmir 
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AMENTU GEM IS I  

SH IP  OF "AMENTÜ" 

AMENTÜ GEMiSi 1 SHIP OF "AM ENTÜ" 
Yönetmen/D irector 
Senaryo/Script 

1969/35 mm./Renkli (Color)3,5' 

Tonguç Yaşar 
Tonguç Yaşar 

1970 y ı l ı nda Adana Altın Koza kısa fi lm dal ında Jüri Özel Ödülü'nü alan "Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü" 
fi lmi eski hat ustaları n ı n  yazı-resim örneklerinden yapılan ve tutkuların soyut anlatım ıd ı r. 

"Amentü Gemisi" which has won the Jury Special Award in the short film seetion of 1970 Adana Altın 
Koza Film Festival is an abstract presentatiQn of examples from the old arabic-caligraphy masters. 

KUŞ VE AVCI/THE HUNTER AND THE BIRD 
Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Yap ım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987135 mm./Renkli (Color)/4' 

Tonguç Yaşar-Meral Simer 
Tonguç Yaşar 
Tonguç Yaşar Meral Simer 
istiklal Cad_ 11114 
Beyoğlu 
Tonguç Yaşar 

Zor kış koşullarında bir kuş yem aramaktad ı r. Avcı ise onu avlamak için peşine düşer. Küçük bir çocuk 
kuşa yard ımcı olur. 

A tough winter. A bird is trying to find something to eat. The hunter on the other hand is after the bird. 
A smail child helps the bird. 

HASREDDiN HOCA 1 THE HODJA 

DÜDÜK / THE WHISTLE 
1980135 mm ./Renkli (Color)/3' 

YAGMUR / THE RAl N 
1981135 mm./Renkli (Color)/3' 

ÜÇ HiKAYE / THREE STORIES 
1986/35 mm ./Renkli (Color)/4' 

TONGUÇ YAŞAR 

1932'de istanbul'da doğdu. 1952 yılından 
bu yana karikatür çizmektedi r. Bu dalda 
yurtiçi ve yurtdışı birçok ödülleri vardır. 
Çizgi filme 1965 yılında, reklam filmleri 
çizerek başladı. 

Tonguç Yaşar was born in 1932 i n  
Istanbul. He has been working as  a 
caricalurist since 1952. He has won 
national and international awards. He 
started his animatian career with 
commercials. 
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BIR Kl R l K  BEBEK 

A BROKEN DOLL 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987/35 mm./Renkli (color)/91 dk. 

Nisan Akman 
Ayşe Kulin 
Colin Mounier 
Orhan Cesur 
Doğan Canku 
Hülya Avşar, Erdal Özyağcı lar, Orhan Çağman, Güzin Özyağcılar, 
Derya Yücel, Burçin Yazıc ı ,  Doğan Şen 
Kadri Yurdatap 
Mine Film 
Mine Film 
Kuloğlu Sak. 28/1 
Beyoğlu-istanbul 

A rtin usta ve ışıkçı Remzi komşudur. Artin usta eski mesleği manken yapımcı l ığ ın ı  sürdürmektedir. 
Tekdüze yaşamının ışığı ise Remzi'nin küçük kızı Gülizar'dır. Gül izar kendi evinde bulamadığı ilgiyi 
Artin ustalarda bulduğundan hep onlardadır. Remzi bir gün kızıyla birl ikte sete gittiğinde, Gülizar'a 

reklam filminde aynaması önerilir. Remzi pek gönüllü olmamasına karşın ,  önerilen paraya hayır diyemez. 
Kalabal ık  olan ailesini geçindirmek için sıkıntıdadır. Gülizar reklam filmlerinde oynamaya başladıktan sonra 
yaşamında büyük değişiklikler belirir ve çevresine ayak uydurmakta zorluk çeker. Gerçekte onda adından 
başka değişen birşey yoktur. Gülizar olan adı artık Güli'dir ama kişiliği yine o eski saf, delişmen, iyi kalpli 
kızdır. Yeni yaşantısının kendisine sağladığı rahatlıktan vazgeçemez. Ne var ki, mutsuz ve huzursuzdur. Her 
sorununa çözüm bulan Artin usta da ona yard ımcı olmakta yetersiz kalmaktadır artık . . .  

A rtin and the lighting technician Remzi are neighbours. Artin i s  stili working at his o l d  profession of 
model manufacturer. The only light in his dul l life is Gül izar, Remzi's Iiiiie daughter. As Gülizar finds 
in Artin the love and affection she is denied in her own home, she spends most of her time with 

Artin and his family. One day Remzi takes Gül izar to the studio with him and they offer her a job in an 
advertisement f i lm. Remzi is not very keen on the idea bul can'! say no to the money. He is finding it 
difficult to look alter his large family. Alter Gülizar starts making advertisement films a great change takes 
place in her way of life. She finds it difficult to adapt to her changing environment, though actually 
nothing has really changed except her name, which is now Gül i .  She herseli remains the same naive, 
impulsive, good-hearted gir l . She can'! give up the comtart her new life aifards her, bul she is unhappy 
and dissatisfied. Eve n the ev er -resourceful Artin is unable to help her. 
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NiSAN AKMAN 

1958'de Ankara'da doOdu. EOitimini 
Ankara'da ve ailesi ile birlikte laşındıOı 
Istanbul'da tamamladı .  SinemacılıOa. film 
setlerinde çalışarak başladı .  Görüntü 
yönetmenliOi ve yönetmen yardımcıl ıOı 
yaptı. 1984'de TV için reklam filmi yönetti 
"Beyaz Bisiklet" ilk uzun filmidir. "Bir 
Kırık Bebek" ikinci yapıtı. 
Akman, son olarak gerçekleştirdiOi 
"Dünden Sonra Yarından Once" adlı tilmin 
çekim sonrası işlemlerini bitirdi. 

Born in 1958 in  Ankara. She completed 
her studies in the capital and then in 
Istanbul where she moved with her 
parents. She started working in films as 
clapper loader, focus puller, stills 
cameraman, cameraman and finally as 
assistant director. In 1984 she directed her 
first TV commercial. "White Bciyle" is her 
first feature film. "A Broken Dol l ' '  is her 
second film. The director is now 
completing her recent f i lm, "Dünden 
Sonra Yarından Once" 
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BEZ BEBEK 

CLOTH DOLL 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (color)/100' 

Melih Kibar, Gülsen Tuncer 
Hülya Koçyiğit. Hakan Balamir., Mehmet Akan, Kemal Toraman, Kenan Bal, 
Tufan Balamir, Begüm Örnek, Şener Gezgen, Oktar Durukan, Savaş Ustay 
Varl ık Film A.Ş. 
Varl ık Filmeilik A.Ş. 
Polat Celil Ağa iş Hanı Kat 10 
Mecidiyeköy istanbul 

M elek'in kocası Recep, bir suçtan dolayı dört yı ldır hapistedir. Küçük kızı Gülcan'la birlikte kır l ık bir 
yörede yalnız yaşayan Melek, kocas ın ın hapisten ç ıkmasın ın  yaklaşması üstüne, kayınbiraderi 
Hasan'la birlikte evi onarımaya ve Recep için hazırlanmaya karar verir. Hasan bu iş için ahmet 

Usta'yı tutar. Ahmet Usta bu arada Melek'e karşı bir ilgi duymaya başlar ve bir gün kendini tutarnayıp 
Melek'e tecavüz eder. Melek o laydan nefret etmekle birlikte, kad ın l ığ ın ın uyandığını da algılar giderek . . .  
Sonuçta Ahmet'le bil inçli bir ilişkiye girer. Küçük kız Gülcan olup bitenleri anlamamakta ve elinde gezdirdiği 
bez bebekle bir düş dünyasında yaşayarak babasının dönüşünü beklemektedir. Recep hapisten ç ıkıp 
geldiğinde çok mutludur ama Melek'teki tedirginliği bir tür lü anlayamaz. Bu arada Melek ve Ahmet 
arasındaki tutku vazgeçilmez nitelik al ı r. Recep bir gün Ahmet'le Melek'i yakalar. Ahmet hiç duraksamadarı 
Recep'ı öldürür. Melek dönüşü olmayan bir yola girmiştir artık . . .  

M elek's husband Recep has been in ja i l  for tour years for  an offerıce he had committed. Melek. 
living with her young daughter Gülcan, decides together with her brother-in-law Hasan to have 
the house repaired and ready for Recep whose return is soan. Hasan finds Ahmet Usta to do 

ıob Ahmet Usta begins to work. Alter same time, he uncontrollably gets attracted to Melek and one day 
he rapes her. Melek although appearing to view the whole inciden! with aversion becomes at the same 
time, conscious of a feeling of which she had until !hen remained unaware. 
Thereafter, she enters into a conscious relationship with Ahmet Her little daughter Gülcan is quite unaware 
of what's going on and wanders araund with a cloth doll in her hand in a world of dreams, wating for 
her father's return. 
When Recep returns home from the ıail. he is overioyed at this reunion bul can'! understand his wife's 
anxiety Meanwhile Melek and Ahmet are enslaved with !heir passion. One day Recep finds !hem together. 
Ahmet. without hesilation ki l is Recep Melek has entered a road of no return. 

ENGiN AYÇA 

1941 yılında Edremit'te doğdu. 
Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde 
yaptı. 1964-1968 yılları arasında Roma'da 
1 nstituto Superiore Del Opinione Publico 
ve Centro Sperimentale di 
Cinematografia'da sinema eğitimi gördü 
Istanbul Universilesi Film Merkezi'nde 
çalıştı. Yılmaz Güney'in "Arkadaş" filminde 
asistanlık yaptı. 
1974-1986 yıllarında istanbul Televizyonu'da 
çalıştı. Sinemayla ilgili yazılar yazdı, 
çeviriler ve eleştiriler yaptı. 1973-1975 
yılları arasında Nezih Coş ve Atilla Oorsay 
ile birl ikte ?.Sanat Sinema dergisini çıkarttı. 
Sinemayla ilgili iki kitabı Türkçeye 
kazandırdı. 
"Bez Bebek", Televizyondan ayrı ldıktan 
sonra çevirdiği ilk uzun filmidir. 

Engin Ayça was born in Edremit in 1941 
and was educated at Galatasaray Lycee. 
From 1964 to 1968 he studied 
cinematography at the lnstituto Superiore 
del Opinione Publico and Centro 
Sperimentale di Cinematografia in Rame. 
He later worked at the University Film 
Gentre and was assistant director in 
Yılmaz Güney's fi lm, "Arkadaş". 
From 1974 to 1986 he worked in 
Istanbul Television. At the same time he 
wrote articles on the cinema and alsa 
produced a number of translations and 
reviews. From 1973 to 1975 he published 
the 7th Art Cinema periodicaı together 
with Nezih Coş and Atilla Oorsay "Bez 
Bebek" is his first feature film after 
ıeaving TV 
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BiR i  VE D iGERLER i  

ONE AND THE OTHERS 

164 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (color)/90' 

Tunç Başaran 
Tunç Başaran 
Aytekin Çakmakçı 
Tunç Başaran 
Süheyl Denizci 
Aytaç Arman, Meral Oğuz, Sharon Sinclair, Mücap Ofluoğlu, Füsun 
Demirel, Savaş Yurttaş 
Magnum Film 
Magnum Film 
Alyon Sak. Erman Han KatA, D.10 
Beyoğlu-lstanbul 

H erhangi bir gün, herhangi bir insan , bir sabah erkenden çıkıyor yola. Onu kovalayan ,  istediği ama 
korktuğu, ona güzellikler getireceğini bi lmeden korktuğu bir şey var. Bu, onun mutluluğu . . .  
Yanıbaşında olduğunu bilmeden onu  arıyor. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor. B i r  saçak 

altına giriyor. Bir barın bulunduğu, lokanta gibi bir yer. Içerde çalışan bir sürü insan, barı geceye hazırl ıyor. 
Telefon etmesi gerektiğini söylüyor birisine, jeton veriyorlar. Kalmak istediğini ,  bir kad ın ı  beklediğini anlatıyor. 
Oturuyor, barmenle konuşmaya başlıyor, barmen ona bir içki veriyor. Bara müşteriler gelmeye başlıyor, 
kalabalık oluyor. Insanlar konuşuyorlar. Kendilerini, boş ve günlük mutluluğu anlatıyorlar. "Adım. Umit" diyor 
kadın.  "Barış" diyor erkek. E l  sıkışıyorlar, arkadaş oluyorlar . . .  

O n any particular day• sameone who could be anybody, sets all on the road early one morning 
Pursuing him is something that he wants bul equally fears, something he fears without knowing 
that i t  will bring him things of great joyThis is his happiness.Not knowing that it is by his side,he is 

searching for it. lt's pouring with rain. He takes shelter under the eave of a bui lding and eniers the door 
next to him. lt looks l ike a restaurant, in which !here is a bar. A number of people working inside are 
preparing the bar for the night ahead. He tells one of them that he wants to stay and that he is waiting for 
a woman. He sits down, the barman gives him a drink and they start a conversation. Customers start to 
arrive at the bar, it becomes crowded. People are laiking about themselves and the trivial hapiness of the 
day. "My name is Ümit (Hope)" the woman says "Mine is Barış (Peace), replies our hero They shake 
han ds and become friends . . .  

TUNÇ BAŞARAN 

1938'de doğdu Edebiyat Fakültesi 'n i  yarıda 
bıraktı ve sinemaya Memduh Ün'ün 
yanında senaryo dıyaloğu yazarak başladı .  
Uzun bir süre Memduh ün'ün asıstanl ığını 
yapt ı .  Bu arada Lütfi Akad, Hal il Refığ, 
Atıf Yılmaz, E rtem Göreç gibi 
yönetmenlerin yanında da asistanl ık görevı 
yaptı. 1964'te i lk fi lmi "Hayat Kavgası"nı 
gerçekleştirdi .  Aralarında "Kara Mehmet", 
"Murtaza", "Gönüllü Kahramanlar". 
"Gece", "Fatih'in Fedaisi", "Cafer Bey", 
"10 Korkusuz Adam". "Konyakçı"  olmak 
üzere 40 kadar fılmın yönetmenlığinı yapt ı .  
1972'den sonra sinemaya ara verdi, reklam 
fılmciliğıne yöneldı 1986'da uzun yıllardır 
tasarladığı "Bıri ve Diğerleri"ni 
gerçekleştirdi 

Born in 1938. Alter attending the Faculty 
of Literature for a whı le he left school and 
startad working as a script writer for 
d irector Memduh Ün He then continued 
to be the assistant of Memduh Ün for a 
long time. Meanwhıle he alsa worked as 
an assistant ol such dırectors as Lütfı 
Akad, Halı! Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem 
Göreç In 1964 he realısed hıs first 
feature "Hayat Kavgası/Survıval" Till 1972 
he directed about 40 films. Alter 1972 he 
switched to commercıals 
"One and the Dthers" is hıs long ago 
planned project whıch he fınally realised 
in 1986. 
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DENIZ K lZ I  

MERMAID 

Yönetmen/Director Yavuzer Çetinkaya 
Senaryo/Script Yavuzer Çetinkaya 
Görüntü Yönetmen i/Photography Salih Dikişçi 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution :  

1988/35 mm./Renkli (color)/95' 

Sven Torstenson, Milan Pilar, Claude Debussy 
Halil Ergün, Emel Demirhan, Zeki Göker, Ülkü Ülker, Ali Tutal ,  Erdoğan 
Akduman, Özdemir Han 
Topkapı Film 
Topkapı Film 
Erol Dernek Sok. 
Beyoğlu Istanbul 

Z or bir doğum yapmakta olan karısını i lçeye götürmek amacıyla fırtınalı bir gecede denize açılan Halil , 
eşini, doğmamış çocuğunu ve teknesini tırtınada yitirir. Denizden nefret eder. Kendini karaya vurup 
denize beş altı saat uzaklıktaki bir kasabaya yerleşir. Ama içindeki onmaz deniz tutkusu, yedi y ı ld ı r  

b i r  lokantada boğaz tokluğuna garsonluk yaptığı kasaban ın panayır ına "deniz k ız ı" çadı r ın ın  kurulmasıyla 
alevlenecektir. Akvaryum camlarının arkasında tutsak deniz kızı için de, gözünde açık denizierin türküsü 
yankılanan bu adam, yeni bir soluk, bir özgürlük umudu olacaktır. Bir yakamoz kadar parlak, ve bir anlık . . .  

H a l i l  sets out  to sea on a stormy night to lake h is  wife, who is having difficulty in giving birth to her 
child to the local town. He loses his wife, his unborn child and his boat in the storm. He begins to hale 
the sea and settles in a country town five or six hours distant from the sea. But, alter working for seven 

years for a mere pittance as a waiter in a restaurant, the passion for the sea shining in his eyes, is ? 
new breath, a hope for freedom, as bright as the phosphorescence in the sea and as ephemeral. 

YAVUZER ÇET iNKAYA 

1948'de izmir'de doğdu. istanbul 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdikten 
sonra Dostlar Tiyatrosu'nda 1�77'ye dek 
çalıştı. 1977-78 Yılarında Ege Universilesi 
Sinema-TV bölümünde ders verdi ve 
lisansüstü çalışmasını "Ayzenştayn" üstüne 
bir tezle tamamladı. 1983'te Sorbonne'da 
"Günlük Yaşamı Sinemayla Betimlemek" 
konusunda tezini verdi. 1987'de "Bizi 
Güldürenler" adlı dizinin "Nasreddin 
Hoca" ve "Recep'in Kahvesi" bölümlerini 
yönetti. 1988 yılında yazıp yönettiği "Deniz 
Kızı" i lk uzun metraj l ı  filmidir. 

Yavuzer Çetinkaya was born in 1948 in 
izmir. Alter g raduating from the University 
of Istanbul in psychology, he worked until 
1977 in the Dostlar Theatre. In 1977-78 he 
completed his thesis on "Eisenstein". He 
was awarded a doctorate for his thesis 
"The Depiction of Everyday Life in the 
Cinema" in 1983 at the University of 
Sorbonne. In 1987 he d i rected two 
episodes "Nasreddin Hoca" and "Recep'in 
Kahvesi" of the TV serial "Bizi 
Güldürenler". "Deniz Kızı" is his first 
feature film. 
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BIR AVUÇ GOKYUZU 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (color)/100' 

Ümit Elçi 
Ümit Elçi 
Ayiekin Çakmakçı 

Sezer Bağcan 
Aytaç Arman, Şahika Tekand, Zuhal Olcay, Engin lnal, Zerrin Arbaş 
Varlık Film A.Ş. 
Varl ık Fi lmeil ik 
Polat Celi l Ağa iş Hanı Kat. 10 
Mecidiyeköy lstanbuf 

G eçmişte siyasal bir suç dolayısıyla tutuklanmış olan Ahmet hala cezaevinde geçirdiği günlerin 
etkisindedir. Sevgilisi Neşe dış ında herkese ve herşeye kuşkuyla bakmaktad ı r. Evinin çevresindeki 
seyyar satıcılar bile onun gözünde sivil görevlilerdir. 

Karısı Ayşe ile ilişkileri uyumsuzdur. Ayşe onun sorunları n ı  paylaşmaz ve fazla evhamlı olmakla suçlar. Bir 
gece yarısı eve gelen bekçi, Ahmet'i karakala götürür. Komiser yardımcısı ,  çarptır ı ld ığ ı cezanın 
kesinleştiğini, yedi gün iç inde teslim olması gerektiğini bildirir. Ahmet üç yıl daha cezaevinde yatacaktır. 
Ahmet'in sıkıntı ları daha da artar. Toplum içinde kendisini daha da yalnız duymaktadır giderek . . .  Çocukluk 
arkadaşı Hüseyin, gerçekte gizli bir görevlidir. Ahmet'e yardım etme görüntüsü altında ortaya ç ıkan 
Hüseyin'in asıl amac ı ,  Ahmet'i çıkmaza sokup çevreye karşı küçük düşürmektir. Ahmet'in karşısında iki 
seçenek vard ır• Cezaevine girip mahkumiyetini tamamlamak ya da arkadaşı Hüseyin'e uyup bir bi l inmeze 
doğru gitmek . . .  

A hmet has served a sentence for a palilical ailence and is stil i affected by the days spent i n  prison 
He suspects everything and everyone apart from his girl-friend Neşe. He even suspects the peddlars 
that pass in front of his house, of being seeret palice 

He doesn't gel on well with Ayşe -his wife-, who is unable to share his troubles and accuses him of 
paranoia. One night the night watchman comes to the house and escorts Ahmet to the palice station. The 
deputy palice superintendent tells him that his sentence has been ratified and that he should del iver 
himseli up within seven days. Ahmet is going to spend three more years in ıaiL This deepens Ahmet's 
depression and makes him feel utterly alone in the society_ His childhood friend Hüseyin, actually a seeret 
agent, pretends to be helping h im bul actually forces h im into an impasse, placing him in a humiliating 
position. 
Ahmet is faced with two alternatives• to go to prison and complete his sentence, or to follow Hüseyin into 
the unknown. 

ÜMiT ELÇi 

1948 yıl ında doğdu Boğazıçı 
Ünıversitesi 'n i  bıtirdıkten sonra ıngı ltere'de 
Londra Fılm Okulu'na gıttı Yurda 
döndüğünde bir süre Gen Ajans'ta reklam 
yönetmenliğı yaptı Daha sonra kendi 
adına bir arkadaşıyla kurduğu şırkette Türk 
fi lmlerinin dış ülkelere satış ve 
pazarlamasıyia ilgılendı 1985'de ilk fi lmı 
olan "Kurşun Ata Ata Bıter"i yaptı Çetın 
Altan' ı n  romanından uyarlanan, "Bir Avuç 
Gökyüzü", yönetmenin ikincı yapıtı 

Ümit Elçı was born ın 1948. Alter 
graduating from the Bosphorus Unıversıty 
he went to England where he attended 
the London Fılm School Alter returning to 
Turkey he worked for a tıme producing 
commercial films for Gen A1ans Later he 
joined a lriend in establıshing a company 
for the marketıng and sale of Turkish fılms 
abroad. 
His first feature fi lm, "Kurşun Ata Ata 
Bıter", appeared in 1985. "Bir Avuç 
Gökyüzü/A Handful of Sky", from the novel 
by Çetın Altan. is his second fi lm 
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KAT IAC l LAR 

THE MULE DRIVERS 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987/35 mm./Renkli (Color)/90' 

Şerif Gören 
Hüseyin Kuzu, EHalil Türkyazıcı 
Erdal Kahraman 
Bora Ayanoğlu 
Kadir inanır, Halil Ergün, Bülent Bilgiç, Ayşegül Aldinç, Necmettin 
Çobanoğlu, Mehmet Esen, Raci Kiper, Eyüp Halil Türkyazıc ı  
Uzman Film 
Uzman Film 
Kadir Turgut 
Ağacami Arkası Mahyacı Sak. 
Eren Han 21/3 
Beyoğlu·ist 

B ir doğu kasabası karlar altındadır. Çevredeki diğer yerleşim merkezleri ile ulaşım ancak kalırlar 
aracı l ığ ı ile sağlanmaktadır. Katırcılar ve genç bir gazeteci kaçak eşya ile yakalan ınca, şeh re 
gönderilmeleri gerekir. Bu zor görevi yerine getirmek için bir çavuş ve emrindeki erler yola çıkarlar. 

Çevredeki kış koşullarını incelemeye gelen bir kadın  gazeteci de kafileye kat ı l ı r. Büyük zorluklar içinde süren 
bu yolculuk sırasında doğa koşulların ın sertliği yanında, değişik kültürlerden gelen insanların çatışması da 
tilmin traıik sonuna giden trajik yolun kilometre taşlar ın ı oluşturur, izi yolu olmayan bu yoksul yörelerde. 

A little town of eastern Anatol ia is covered with snow. The transportation is carried on with the mules. 
The mule drivers and a young journalisi have to be sent to the nearest city to be judged for a 
smuggling affair. A sergeant and the soldiers under his command undertake this difficult mission. A 

woman journalisi who had come to the region to cover up a story on winter conditions, joins the group 
During this voyage, besides the hard nature conditions, the conflict among people who come from 
dillereni cultures, constitutes the milestones of this trajical voyage, in these regions where all exits are 
blocked. 

ŞERiF GÖREN 

1944'te iskeçe'de doğdu Sinemaya 
kurgucu olarak girdi, daha sonra asistanl ık 
yaptı. 1974'te, yarım kalan "Endişe" adlı 
filmi tamamlayarak, yönetmenliğe başladı. 
On yılda otuzu aşkın fi lm yapt ı .  Şerif 
Gören, 1982 Cannes Film Şenliği'nde 
Costa Gavras'ın "Kayıp" filmiyle birlikte 
birinciliği paylaşan "Yol" ile, Türk 
sinemasına en büyük ödülü kazandırdı. 

Born in 1944 in iskeçe. Started his film 
career as an editor, continued with 
assisting directors. He realized his first 
film in 1974 "Endişe". He directed more 
than thirty films in a decade. He 
contributed to Turkish cinema by winning 
the first prize in 1982 Cannes with "Yol" 
He shared the prize with "Missing" of 
Costa Gavras. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1974 Endişe 
1975 Köprü 
1976 Deprem 

Iki Arkadaş 
1977 Istasyon 

N ehir 
1978 Derdim Dünyadan Büyük 
1979 Almanya Acı Vatan 
1980 Kır Gönlünün Zincirini 
1981 Yol 
1982 Alişan 

Tomruk 
Feryada Gücüm Yok 

1983 Derman 
1984 Güneşin Tutulduğu Gün 

Güneş Doğarken 
Firar 

1987 Katırcılar 
On Kadın  
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ON KAD l N  

TEN WOMEN 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution · 

1987/35 mm./Renkli (color)/100' 

Şerif Gören 
Hüseyin Kuzu 
Erdal Kahraman 
Bora Ayanoğlu 
Türkan Şoray, Erdal Özyağcı lar, Bilal inci, Asuman Arsan 
Uzman Film 
Uzman Film 
Ağacami Arkası, Mahyacı Sok. Eren Han 21/3 
Beyoğlu· istanbul 

§ erit Gören'in "1980'1erde Türk kadın ı" diye özetlenebilecek olan filmi, baştan 10 olarak tasarlanan, 
sonradan dokuza inen kısa öykücüklerle kadına ve sorunlarına yaklaşıyor. Gazeteci, k ı rsal kökenli ana, 
fahişe, ortadirek kad ın ı ,  çingene . .  "ana ve kız ı", feminist kadın ,  yeşilci gibi portrelerle, 1980'1erin Türk 

t munda kad ın ın  alabildiğine çelişkili durumu ortaya çık ıyor. 1976 yı l ı ndaki "Deprem"den beri ilk kez bir 
araya gelen Gören/Şoray iki l isi , fiüseyin Kuzu 'nun ilginç senaryosunun da yard ımıyla hepsi değilse de çoğu 
inandır ıc ı  tipler çizmeyi ve gerçek bir "Türkiye'den Kad ın  Manzaraları" fi lmi yapmayı başarıyorlar. Türkan 
Şoray ' ın 9 değişik kadın tipinde fi lme katkısı da ayrıca anı lmaya değer. 

T he film which could be summarized as "the Turkish woman in the BO's" is actually made up of 
n ine sh ort stories about n ine different women. Through the portrai ts of a journal i st, a mather Imm 
the province, a middle class woman, a gypsy, the mather and daughter, a feminist, ete. appears the 

extremely contradictory and conflicted position of the Turkish woman in the Turkish society of the BO's. 
The team made of Gören and Saray getting together for the first time since "Deprem" in 1976, with the 
help of the engaging script of Hüseyin Kuzu, manage to ereale a genuine film of "women landscape of 
Turkey" and displaying convincing characters . . .  Alsa, the contribution of Türkan Şoray in acting out n ine 
different women is to be noted. 

ŞERiF GÖREN 

1944'te iskeçe'de doğdu Sinemaya 
kurgucu olarak girdi. daha sonra asistanl ık 
yaptı 1974'te. yarım kalan "Endişe" adl ı 
f i lmi tamamlayarak, yönetmenfiğe başladı 
On yılda otuzu aşkın film yaptı Şerif 
Gören, 1982 Cannes Film Şenliği'nde 
Costa Gavras'ın "Kayıp" filmiyle birl ikte 
birincifiği paytaşan "Yol" ile, Türk 
sinemasına en büyük ödülü kazandırdı 

Born in 1944 in iskeçe Started his film 
career as an editor, continued with 
assisting directors. He realized his first 
fi lm in 1974 "Endişe". He directed more 
than thirty fi lms in a decade. He 
contributed to Turkish cinema by winning 
the first prize in 1982 Cannes with "Yol" 
He shared the prize wıth "Missıng" of 
Costa Gavras. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1974 Endişe 
1975 Köprü 
1976 Deprem 

iki Arkadaş 
1977 Istasyon 

Nehir 
1978 Derdim Dünyadan Büyük 
1979 Almanya Acı Vatan 
1980 Kır Gönlünün Zincirini 
1981 Yol 
1982 Alişan 

Tomruk 
Feryada Gücüm Yok 

1983 Derman 
1984 Güneşin Tutulduğu Gün 

Güneş Doğarken 
Firar 

1987 Katırcılar 
On Kadın 
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D I LAN 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1986/35 mm./Renkli (Color)/92' 

Erden Kıral 
Ömer Polat, Erden Kıral 
Martin Gressmann 
Roswitha Henze 
Nizarnettin 
Derya Arbaş, Hakan Balamir, Yı lmaz Zafer, Mehmet Erikçi, Güler Ökten, 
Dilaver Uyanık ,  Keriman Ulusoy 
Hakan Fi lm- Metropolis Fı lm 
Metropolis Film 
Josef Str. 106 
CH 8031 Zürich 

D ilan, Doğu Anadolu'da bir köyünde, genç bir kızdır. Dilan'la evlenmek isteyen iki genç vard ı r. 
Bunlardan biri yoksul bir çoban olan Mirkan, diğeri ise yörenin ağasın ın zengin oğlu, Paşa' dur. 
Dilan'la evlenmesi kararlaştırı lmış olan Mirkan başlık parası olan yirmibeş koyun bedelini 

ödeyememektedir. Paşa bunu bilir ve seyisi Kerim' i ,  Mirkan'ı engellemek için kullanır. Eğer Mirkan'ın başına 
"kazara" birşey gelirse D ilan Paşa'nun olacak, Kerim de Mi rkan 'ın atı na ve evine sahip olacaktır. Mi rkan 
ölür ama olaylar Paşo ile Kerim'in umdukları gibi gelişmez . D ilan entrikaların kurbanı olmayı rededer ve tek 
başına bir savaşa girer. Vicdan azabı çeken Kerim, Mirkan' ın  ruhunu gördüğüne inanmaya başlar. Diğer 
çobanlar ve köylülerle adaletsizliğe karşı savaştığını düşlediğ i , bir hayaller ve düşünceler dünyasına dalar. 
Film yoksulluk ve vars ı l l ığ ın ,  yalnızl ığın ve beraberliğin alegorik bir masal ı ,  direnişin rüyası ve yalnız teslim 
oluşun kabusudur. 

D ilan is a young woman living in a viiiage in Eastern Turkey Two young men want to marry Dilan. 
Mirkan, a poor sheperd and Paşa, the son of a wealthy landowner. Mirkan is supposed to marry 
Dilan, whose beauty hardly fits into the poor surroundings of the village. But he can't afford the 

"price" of twentyfive sheep. The rich Paşo knows this and engages his stableman, Kerim in a plot against 
Mi rkan. ı f "something should hap pe n" to Mi rkan, Paşa w i l i win h and of beautiful D ilan and Kerim will get 
Mirkan's house and his horse. 
But the course of life can seldomly be planned. Dilan refuses to be victim of an intrigue and begins her 
lonely fight. Kerim, haunted by Mirkan's ghost, escapes into a world of visions and wishful thoughts, 
where he imagines himseli united with the other sheperds and peasants in a fight against the injustice 
they suffer. 
This fairytale of poverty and wealth ,  of solitude and togetherness, is like an allegory a dream about 
resistance and a nightmare of lonely defeat. 

ERDEN K lRAL 

1942'de Gölcük'te doğdu. istanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde Seramik 
Bölümü'nde okudu. Dört yıl boyunca Lütfi 
Akad, Osman Seden gibi yönetmenlerin 
yanında yardımcı yönetmen olarak çalıştı. 
Iki kuramsal derginin yayıncı l ığ ın ı ve film 
eleştirmenliğini yaptı. Bu arada iki yüzden 
fazla reklam fi lmi gerçekleştirdi. lik filmini 
1978'de yönetti "Kanal". 
1984'ten bu yana Batı Berlin Sanat 
Akademisi Film ve Iletişim Araçları 
Bölümü üyesidir 

Born in Gölcük, near istanbul, in 1942. 
Studied ceramics at the State Academy of 
Arts in IstanbuL Spent tour years as an 
assistant director in the Turkish film 
industry, under Lütfi Akad and Osman 
Seden, among others. Publisher of two 
theoretical periodicals, alsa film critic. Has 
made araund 200 commercials. Made his 
first feature film in 1978 with "Kanal". 
Member of the film and media 
department at the West Berlin Academy of 
Arts since 1984. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1969 Kumcu 
1971 Unutulmuşlar 
1978 Kanal 
1980 Bereketli Topraklar üzerinde 
1982 Hakkari'de Bir Mevsim 
1984 Ayna 
1987 Dilan 
1988 Av Zamanı 
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GRAMOFON AVRAT 

GRAMOPHONE 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987/35 mm./Renkli (color)/95' 

Yusuf Kurçenli 
Ayşe Şasa, Yusuf Kurçenli 
Kenan Davudoğlu 
Mevlut Koçak 
Arif Erkin 
Türkan Şoray, Hakan Balamir .. Emin And, Menderes Samancı lar, 
Güzin Ozipek, Gülsen Tuncer, Mehmet Akan, Kemal Inci , 
Oktar Durukan, Sevinç Pekin, Ferda Ferdağ 
Varl ık Filmeilik A.Ş. 
Varl ık Filmeil ik A.Ş. Polat C el i l Ağa Iş Han ı Kat 10 Mecidiyeköy Istanbul 

1 930'1u yıl ların başı. Konya'n ın  ünlü "Oturak Alemleri" giderek yozlaşmaya başlamıştır. Bir yandan da 
genç Cumhuriyet çağdaş laik i lkeleri topluma benimsetmeye çalışmaktad ı r. 
Cemile çok beğenilen bir dansçıdır. Sesi de güzel olduğundan "Gramofon" d iye adlandır ı l ı r. 

"Gramofon" ve yazgı birliği etmiş olduğu yaşlı kadın Azime, ilk fırsatta istanbul'a göçmeyi tasarlarlar. 
Çünkü "Oturak Alemi" geleneği bozulduğundan çağrılarda sık sık olaylar çıkmaktadır. "Gramofon" kendisini 
çağrılara getirip götüren faytoncu Murat'a güvenir yalnız ... Murat ise ona tutkun olmasına karşın 
duyguların ı  bir türlü ortaya koyamaz. Elden geldiğince az çağrıya giden Gramolon'un alemlerine kat ı ld ığı 
kişilerden bir i  Al i Bey'dir. Çünkü onun "Oturak alemleri" sayg ı içinde geçer. Cemile bir akşam Ali Bey'in 
çağrısına giderken kaçır ı lmak istenir. Sonuçta Murat, saldırganlardan birini vurduğundan hapse atı l ı r. 
Gramofon, bundan sonra Murat'ı kurtarmak için her yolu deneyecektir. 

T he scene is set at the beginning of the 1930's when the famous Konya "oturak alemleri"* had 
already begun to degenerate and the young Republic was trying to inculcate Western, secular 
principles. 

Cemile is a very popular dancer. As she alsa has a very fine voice she is generally known as 
"Gramophone". Gramophone and Azime, an old woman whom fate has thrown together with Gramophone 
decide to seize the first opportunity of migrating to Istanbul. The "oturak alemleri" have by now 
degenerated and frequently give rise to unpleasant incidents. Gramophone relies upon the cab-driver 
Murat, who d rives her to her calls and back. Murat is infatuated with her bul has never been able to 
express his feelings. One of the very few calls that Gramophone stili accepts are those from Ali Bey, 
because his "oturak alemleri" are always very well conducted. One evening on her way to a call from Ali 
Bey, an attempt is made to kidnap Gramophone. Murat kilis one of the attackers and lands up in prison. 
Gramophone tries every way of getiing Murat released . . .  

• The "oturak alemi" is a sart of  ceremony thought to have mystic dimensions which has a many 
centuries' old Iradition in the Konya district. These "oturak alemleri" were usually held in winter nights 
and comprised music, food and dancing. The dancer was looked upon purely as an artisi, !here was no 
sexual element whatever. At first it was a sart of character training for the men, bul later degenerated into 

170 sexual promiscuity. 

YUSUF KURÇENLi 

1947 yılında Çayeli'nde doğdu. 1973-1981 
arasında Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu 'nda yönetmen olarak çalıştı. lik 
sinema fi lmi olan "Ve Recep Ve Zehra Ve 
Ayşe", Berlin Festivali Akdeniz Ülkeleri 
Panoraması'na seçildi. ikinci filmi "Ölmez 
ilğacı" da Berlin Festivali Karadeniz 
Ulkeleri Panorama.sı'nde gösterildi. Uçüncü 
filmi "Merdoğlu Omer Bey", Kultür ve 
Turizm Bakanl ığ ı  Odülü'nü aldı. 

Yusuf Kurçenli was born in 1947 During 
the years 1973-1981 he worked as a 
d irector in the Turkish Radio and 
Television. His first feature "Ve Recep Ve 
Zehra Ve Ayşe" was selected for the "A 
Panorama of the Mediterranean Countries" 
seetion ot Berlin Film Festival .  His second 
film "Ölmez Ağacı" was shown at the "A 
Panorama of the Blacksea Countries" 
seetion of the Berlin Film Festival. 
"Merdoğlu Ömer Bey", his third feature 
f i lm, won the Award of the Turkish 
Ministry of Culture and Tourism. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1983 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe 
1985 Olmez Ağacı 
1986 Merdoğlu Ömer Bey 
1987 Gramatan Avrat 
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iPEKÇE 

SI LK-LI KE 

YönetmeniDirector 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmen i/Photography • 
Kurgu/Eöiti ng 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cast 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution . 

1987/35 m m./Renkli (color)/102 ' 

Bilge Olgaç 
Bilge Olgaç 
Ayiekin Çakmakçı 
Nevzat Dışiaçık 
Serdar Yalçın 
Perihan Savaş, Serhan Şi mşek, Gü lsen  Tuncer, O ktar Durukan , 
Şener Gezen, Kemal Inci 
Varl ık Filmeilik A.Ş. 
Varl ık Filmeil ik A.Ş. 
Polat Celi l  Ağa iş Hanı Kat 10 
Mecid iyeköy-lstanbul  

V erem olunca, havası suyu iy i  gel i r  diye geçici olarak bir köye yerleşen bir genelev kadını i le köyün 
nakışçısı arasında bir sevgi doğar Ancak köy halkının asıl kimliğini bilmediği için çok sevip sayd ığı 
ve lpekçe lakabı n ı  taktığı kadın ,  tutsağı olduğu dünyaya zorla döndürülür ve sonunda başkaldır ır. 

A prostitute suffering from consumption settles for a t ime in a viiiage hoping to benefit from the fresh 
air. There sh e develops intimacy w ith the viiiage em b ro iderer. The villagers k now nothing of her re al 
situation and feel great respect and affection for her, nicknaming her ipekçe When she is finally 

forced to return to her old world she rebels against her fate. 

BiLGE  OLGAÇ 

Vize'de 1940'ta doğdu 1962 yıl ında 
Memduh_ Ün'e asistanl ı k  yaparak sinemaya 
başladı. l ik asistanl ık yaptığı f i lmin öyküsü 
de kendisine aitti. 1964 sonuna kadar 
Memduh Ün'le çalıştı. Aynı yıl ilk filmi 
olan "Üçünüzü de Mıhlarım"ı çevirdi. 
1975'e kadar kendi yazdığı senaryoları 
filmleştirtL Bu dönemin önemli f i lmleri 
"Oksüz", "Açl ık", "Kara Gün" ve "Linç"tir. 
"Linç"le 1970 Adana Altın Koza Fi lm 
Şenliği'nde en iyi yönetmen ödülü ald ı .  
Kendi deyimiyle "Sinemanın seks krizi 
olan" 1975-1982 yılları arasında yalnız 
reklam filmleri yönetmekle yetindi. 1982'de 
sinemaya yeniden döndü. "Kaşık 
Düşmanı"nı yazıp, yönellL Bu film Antalya 
Film Şenliği'nde üçüncülük ve senaryo 
ödülleriyle Fransa'da düzenlenen 
Uluslararası Kad ın  Yönetmenler 
Festivali'nde büyük ödülü ve jüri özel 
ödülünü aldı. Bilge Olgaç Çaha sonra 
"Gülüşan·: "Yavrularım", "Uç Halka 
Yirmibeş" filmlerini ve "Eiif Ana Ayşe Kız" 
adlı televizyon dizisini çekti. "ipekçe"yi 
1987 yılında Edremit/Adatepe'de 
gerçekleştirdi .  

Bilge Olgaç was born in Vize in 1940. 
She began work in the cinema in 1962 as 
an assistant to director Memduh Un, she 
herseli being responsible for the story of 
the fi lm alsa. She continued to work wıth 
Memduh Ün until 1964 in which she 
directed her first film "Üçünüzü de 
Mıhlarım". Up to 1975 she wrote the 
screen plays for all the films she directed. 
Her most important films from this period 
were "Oksüz", "Açl ık", "Kara Gün" and 
"Linç". "Linç" won the best director 
award in the 1970 Adana Altın Koza 
Festival .  During the years 1975-1982, 
which she deseribes as the sex erisis 
years of the cinema, she preffered to 
devale her self to advertisement films. She 
returned to cinema in 1982 with the fi lm 
"Kaşık Düşmanı", which she both wrote 
and directed. Thi� film won third prize 
and screen-play award in the Antalya Film 
Festiva l ,  and first prize and special jury 
award in the International Festival of 
Women Directors in France. Bilge Olgaç 
later produced (he films "Gülüşan", 
"Yavrularım", "Uç Halka Yirmibeş" and the 
TV serial "Eiif Ana Ayşe Kız". "lpekçe" 
was filmed in 1987 at Edremit/Adatepe 
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HERŞEYE RAGMEN 

DESPITE EVERYTH I NG 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 
Yap ım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987/35 mm./Renkli (Color)/96' 

Orhan Oğuz 
Nuray Oğuz 
Orhan Oğuz 
Cahil Berkay 
Talat Bulut, Şerif Sezer, Bülent Oran, Hakan Çıracı 
Mine Film 
Mine Film 
Kuloğlu Sok. 28/1 Beyoğlu 
istanbul 

H apisten ç ıkt ı ktan sonra sabıkalı oluşu nedeniyle toplum tarafından dışlanan Hasan, günlerce iş arar. 
Geçirdiği kötü çocukluk dönemi ve ald ığ ı  yanlış eğitim toplumla ilişki kuramamasına ve psikolojik 
bazı sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Kadın erkek ilişkilerini çözümleyememektedir. Zaman 

zaman yaşlı ablasına sığınmaktadır. Yoğun kent atmosferinde kedisiyle yalnız yaşayan bir adamdır. 
Bir gün gazetede okuduğu bir iş ilanındaki adrese gider. Burası bir protestan kilisesidir ve cenaze arabasına 
şöför aranmaktadır. Hasan tüm irkinlilerine karşın işi kabul eder ve rahibin yard ımlarıyla zaman geçtikçe 
yaptığı işe alışır. Bu arada ablasını yitirmesi, yaşam koşulların ın  zorlukları onu daha da bunal ıma itip iyice 
içine kapanmasına yol açmıştır. Bunal ıml ı  günlerinden birinde abiasın ın komşusu Ayşe, Hasan' ın  güçlü 
yapısından etkilenip onun dünyasına girmek ister. Ayşe, çocuklu dul bir kad ındır. Ne var ki Hasan' ın  
karmaşık, gizemli yaşantısına girerek onunla diyalog kurmayı başaramayan kad ın  , oğlunu Hasan' ın  evinde 
bırakarak kaçar sonunda. 

L eaving prison, Hasan finds himseli an outcast from society. For days he looks for a job. An unhappy 
childhood and a wrong upbringing has produced serious psychological problems which prevent him 
from adapting himseli to his environment He has not been able to solve man-woman relationships. 

He , now and again seeks refuge with his elderly sister. In the dense c ity atmosphere, he l ives al one with 
his cal. 
One day he goes to an address given in a job advertisement This is a Protestan church that is looking 
for a driver for the hearse. In  spite of a certain revulsion, he accepts the job and as the time passes 
and with the h elp of the min ister, he finally gets u sed to the work. But the lass of his sister and his dillicult 
circumstances deepen his depression and lead him to complete sell-absorption . 
During one of his days of depression, Ayşe, a neighbour of his sister's and a widow with a child, finds 
herseli attracted by his strong physique and attempts to enter his world. She finds it impossible, however, 
to enter his confused, seeret world or to communicate with him in any way. She finally leaves her son in 
Hasan's house and runs away. 
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ORHAN OGUZ 

1948'de Kırklareli'de doğdu Görüntü 
yönetmeni olarak i lk deneyimıni 1978'de 
gerçekleştirdi 1983'te "Tomruk", 1985'te 
"Dul bir Kadın", "Amansız Yol" ve 
"Fırtınalı Gönüller" ile Altın Portakal En iyi 
Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazand ı .  
1987'de Sinema Yazarları Derneği Görüntü 
Yönetmeni Ödülü'nü aldı .  Ayn ı  yıl 
yönetmen olarak ilk filmi "Herşeye 
Rağmen"i gerçekleştirdi. Bu ti lmin aynı 
zamanda görüntü yönetmenliğini de yaptı. 

Orhan Oğuz was born in Kırklareli in 
1948. He started his first experience as a 
director of photography with a feature film 
in 1978. He won the Golden Orange 
Director of Photography Prize in 1983 with 
"Tomruk" and in 1985 with "Dul Bir 
Kadın", "Amansız Yol" ve "Fırtınalı 
Gönüller". In 1987 he won The Dırector of 
Photography Prize of Film Writers 
Association. The same year he dırected 
his first film, "Herşeye Rağmen" He was 
alsa the director of photography of this 
f i lm. 
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SU DA YANAR 

WATER ALSO BURNS 

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

Yapım/Production 

1987/35 mm./Renkli (color)/115' 

Ali Özgentürk 
lşıl Özgentürk 
Ertunç Şenkay 
Sarper Özsan 
Tarık Akan, Nathalie Duverne, Şahika Tekand, Suna Selen, Turgut Savaş, 
Ayberk Çölok, Fahriye P ınarcı 
Asya Film 
Alyon Sak. Erman Han Kat 1 
Beyoğlu · istanbul 

O rta yaşlı evli bir film yönetmeni, işleri ve kişisel nedenlerle bunal ım içindedir. Yapmak istediği f i lmi , 
bir türlü gerçekleştirememektedir. Yurt d ışında yaşayan yabancı bir sevgilisi vard ı r ;  bu nedenle aile 
düzeni de sarsıntıdadır Herşeyden uzaklaşıp ev ve iş yaşamın ı  bırakarak doğduğu kente gider 

Çocukluğunu, i lk gençliğini geçirdiği bu kentte, o yıl ların ı ,  ailesini anlatan bir fi lm yapmayı düşünmektedir. 
Ancak kent çok değişmiştir; hiç bir şey çocukluğundaki gibi değildir. kentte gördükleri onu daha yoğun 
bunalımiara süı ük ler ve lstanbul 'a döner. 
Karı�ıyla i l işkisi iyice kötüleştiğinden bir kurtarıcı gibi aşka sar ı l ı r. Sevgilisi yurt d ışından gel ir. Birl ikte 
geçirdikleri i lk coşkulu günlerin ardından, yabancı sevgil inin kenti ve ü lkeyi yad ırgaması, birl ikte başka bir 
ülkeye gitmeleri için diretmesi, yönetmenin ülkesinde kalmaya kararlı olması ve karısının k ı rg ın l ığ ı  gibi bir 
çok sorun daha ortaya ç ıkar. 
Bu arada, yönetmen, yapmak istediği f i lm için para bulur, ama başka bir nedenle gözaltına al ınır. 
Sonuçta, sevgılısinden ayrı lmasına ve kar ıs ın ın kendisini terketmesine neden olan çıkmazlar, yönetmeni 
kendi yaşamın ın filmini çekme kararına götürür. Fi lm ,  yönetmenin 'motor" diyen sesiyle biter. 

A married, middle·aged film director is sullering from a nervous breakdown brought on by 
proffessional and artistic difficulties prevent h im from realising the fi lm he wants to make. He has 
froeign mistress living abroad and this completely upsets his family life. He abandons everything, his 

home and his work, and returns to the city in where he was born. In this city he wants to make a film 
describing his family and those early years But everything is competely changed. Nothing remains of the 
city of his childhood. What he sees there plunges him into an even deeper depression and he returns to 
Istanbul. His relations with his wife deteriorate even further and he attempts to find salvation in love. His 
mistress comes from abroad, bul the first few rapturous days they spend together are followed by 
problems caused by his foreign m istress's inability to adapt, her insistence that they should go aw._ay 
samewhere else together the director's determination to stay in his own country and his wife · s  
resentment. 
Just then he finds the money he needs for his film bul, for some reason or other, is detained by the 
palice 
Fınally the problems leading to his separatıon from his mistress and his being abandoned by his wife, 
leads him to decide make a f ı lm on his own lıfe The film ends with the dırector calling "Camera". 

ALi ÖZGENTÜRK 

1947 yıl ı nda Adana'da doğdu Okul 
yıllarında pamuk tarlalarında ve çırçır 
fabrikalarında işçi olarak çalıştı. Lisede i lk 
tiyatro deneyimini oyuncu ve yönetmen 
olarak gerçekleştirdi. Istanbul 
Universitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi 
gördü Aynı yıllarda "Sokak Tiyatrosu"nu 
kurdu. Uç yı l  süreyle bu topluluğu yönetti. 
Daha sonra fi lmlerde yönetmen yardımcısı 
olarak görev altı. 1974'de i lk kısa fi lmi 
"Ferhat"ı yönetti. Daha sonra "Endişe" ve 
"Al Yazmalım" filmlerine senaryo yazarı 
olarak katkıda bulundu. 1979'da i lk uzun 
filmi "Hazal' ' ı  yaptı. ikinci fi lmi "At", Tokyo 
Uluslararası Fi lm Festivali_ Genç Sinema 
bölümünde (1985) Ozu Odülü'nü ald ı . 

Born in 1947 in Adana, Özgentürk was 
absorbed in student drama in his high 
school days He attended the istanbul 
University, where he majored in philosophy 
and sociology while he established and 
supervised "Street Theatre". He made his 
debut as a director with "Ferhat". His 
second work "At/The Horse" won the Ozu 
Memorial Prize at the TIFF Young Cinema 
1985. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY: 

1974 Ferhat 
1977 Yasak 
1979 Hazal 
1981·82 At 
1985 Bekçi 
1987 Su da Yanar 

1 73 
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KAÇAMAK 

IMPROMPTU 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1988/35 mm./Renkli (color)/105' 

Başar Sabuncu 
Başar Sabuncu 
Erdal Kahraman 
Atilla Özdemiroğlu 
Müjde Ar, Çetin Tekindor, Hale Akınl ı ,  Engin Şenkan 
Arzu Film, Erler Film 
Arzu Film-Erler Film 
Ağacami Arkası 
Mahyacı Sak. 
Erhan Apt Kat 3 
Beyoğlu-lstanbul 

B ir trafik kazası sonucu aynı otomobilin içinde ölen bir kadın ve bir erkeğin kimliklerini saptamaya 
çağrılan başka bir kadın ile bir başka erkek . . .  "Kaçamak"larını yaşamlarıyla ödeyenlerden birinin 
karısı ve ötekinin kocası :  Derli toplu bir ev kadını  ile eşine bağlı bir aile erkeği. Nicedir içine 

hapsoldukları sınırlı dünyaları tuz buz oluveren sıradan kişilerin korkulu yalnızlıkları; "Aidatı lmışlık" 
duygusu .. . Kıskançl ığ ın utanca, utancın öfkeye, öfkenin anlama çabasına; giderek de bir evei l ik oyunu 
süresince, geçmiş yaşamlarıyla hesaplaşmaya dönüşmesi. "Kaçamak", ölüm-yaşam, sevgi-iletişimsizlik, 
insan duyarl ı l ığ ın ın gizli yüzleri ve kimi yerleşik değer yargı ları üstüne güleryüzlü bir sorgulamanın fi lmi. 

A car accidenL A man and a woman are called to idenfity two people, a man and a woman, who 
have been ki l led in the accident Of these two people, who have paid for !heir seeret affair with 
their lives, one is the husband and the other the wife of those who arrive to idenfity them; a 

typical housewife and a respectable family man. The fearful solitude of the ordinary people when the 
world in which they have so long been imprisoned suddenly shatters: the sense of anger, anger to an 
attempt to understand and to come to terms with !heir pası lives. "Kaçamak" is a light-hearted inquiry 
into life and death, affection and lack of communication, the seeret aspects of human sensibil ity and 
conventional value judgements. 

BAŞAR SABUNCU 

1943'de istanbul'da doğdu 1961'den bu 
yana kesintisiz sürdürdüğü tiyatro yazart ığ ı  
ve yönetmenliği çalışmalarının yanısıra, 
1978'den başlayarak, önce senaryo yazarı, 
sonra yönetmen olarak sinema uğraşına 
katı ldı. 
Yazarlık-yönetmenlik çalışmalarıyla, biri 
uluslararası (Eurotheatre 1972) olmak üzere 
dört tiyatro yönetmenliği ödülü, iki f i lm 
senaryosu ödülü (Siyad) kazandı; sinema 
yazarlarında 1987'nin en başarı l ı  
yönetmeni (Atıf Yılmaz i le birl ikte) seçildi. 

Başar Sabuncu was born in istanbul in 
1943. Besides his work as theatre writer 
and director, which has continued since 
1961, he has also, since 1978, worked as 
fi lm director and scenarist. 
As theatre writer and director he has won 
four drama awards, one of them 
international (Eurotheatre 1972), two 
awards for stage directian and were 
chosen by the cinema critics as the most 
successful film, director of the year. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1985 Çıpak Vatandaş 
1986 Kupa Kızı 
1987 Asılacak Kadın  
1988 Kaçamak 
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72 . KOGUŞ 

WARD NUMBER 72 

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

Yap ım/Production 

1987/35 mm./Renkli (color)/99' 

Erdoğan Tokatl ı  
Çetin Öner, Erdoğan Tokatl ı (Orhan Kemal'den) 
Ertunç Şenkay 
Veli Akbaşlı 
Sven Torstenson 
Kadir inanır, Engin inal, Gökhan Mete, Cengiz Sezici, Erol Dunak, 
Rasim Öztekin, Kutay Köktürk, Savaş Yurttaş 
Yaşar Tunal ı , Topkapı Film 

Y azar, yıllar önce, beş y ı l  boyunca yattığı ,  artık turistik otel yapılmak üzere terk edilmiş cevaevini 
görmeye geldiğinde, bu cezaevinde geçirdiği yılları anımsar. 
1941 yazıd ır. Yazarın bulunduğu, siyasi tutukluların hücreleri, "72.Koğuş" diye bil inen ve 

"garibanlar"ın barındığı koğuşa bitişiktir. Yazar i le 72.Koğuş'ta kalan mahkumaların bileğine güçlü, saf ve 
mert bir adam olan Rizeli Ahmet Kaptan arasında dostluk vardır. Bir gün Ahmet Kaptan'a annesi tarafından 
150 l i ra gönderilir. O dönemin koşullarında bu para, Kaptan' ın  "zengin" olması demektir. Kaptan bu 
paranın bir kısmıyla, koğuşta kendisine ranza ve döşek alır, arkadaşlar ın ın yiyecek, içecek ve ısınma 
ihtiyaçlarını giderir. Koğuşun müdavimlerinden kumar düşkünü Berbat, Kaptan'ı daha da zengin olmak için 
kumar oynamaya ikna eder. Cezaevinin zeki ve uyanık  meydanc ısı da Kaptan'daki paranın kokusunu 
almıştır. Kaptan'ın parasının büyük bir kısmı da meydancı Bobi'nin ·çevirdiği dolaplarla· cebine akar. 1942 
y ı l ın ın sonbaharıyla birlikte kumarda da şansı dönen Kaptan, varın ı  yoğunu kaybetmiştir. Çevresindeki 
garibanların acıma dolu bakışları altında ezilen bir yarı deli olmuştur . . .  

T he sight of  the prison, which is  now abondoned and is  to be replaced by a touristic hotel, 
reminds the writer of the five years he spent !here. 
lt is the summer of 1941. The cells of the palilical prisoners, in one of which the writer is confined, 

are known as "Section 72" and are located just beside the cells of the "bums". The writer strikes up a 
friendship with Ahmet Kaptan from Rize, one of the other prisoners in Seetion 72, a very strong, naive 
and generous man. One day Ahmet's mather sends him 150 TL. In those days that was a very large 
amount of money Ahmet spends same of the money on a bed and mattress for himseli and food, drink 
and warmth for his friends. Berbat, a gambler who is a frequent visitor to the cell, persuades Ahmet to 
make himseli even richer by gambling. The cunning and crafty Bobi alsa gets scent of Ahmet's money 
and into his own pocket. In  the autumn of 1942 Ahmet's luck turns and he gambles away everything he 
passesses He remains half·mad, crushed under the pitying gaze of the "bums". 

ERDOGAN TOKATLI 

1939'da Denizli'de doğdu Galatasaray 
Lisesi 'ni bitirdikten sonra, Duygu 
Sağ ıroğlu , Tarık Ka kınç, Orhan Aksoy, 
Halil Refiğ gibi yönetmeniere asistanlık 
yaparak sinemaya girdi . 1965'te "Son 
Kuşlar"'a yönetmenliğe başladı. 
Yönetmenliğin yanısıra senaryo yazarl ığı 
da yaptı. Focus Film'i kurdu. Bir süre 
tııraktığı yönetmenliğe 1985'te "Fidan" 
f i lmiyle yeniden başladı .  

Erdoğan Tokatlı was born in Denizli in 
1939. After finishing Galatasaray Lycee, he 
became an assistant director for Duygu 
Sağıroğlu, Tarık Kakınç, Orhan Aksoy and 
Halil Refiğ. He directed his f irst feature 
film in 1965. He is alsa a script-writer. 
Alter a long interval, he returned to 
cinema in 1984 with "Fidan". 
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RUMUZ GONCAGÜL 

SIGN: ROSEBUD 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 

Yapım/Production 
Dünya Dağıtım ı/World Distribution : 

1988/35 mm./Renkli (color)/105' 

irfan Tözüm 
Macit Koper 
Orhan Oğuz 
Mevlut Koçak 
Onno Tunç 
Türkan Şoray, Hakan Balamir, Macit Koper, Altan Kar ındaş, Müşfik Kenter, 
Pekcan Koşar, Tuluğ Çizgen, Yavuzer Çetinkaya, Berrin Koper, 
Hüseyin Kulman 
Varl ık Film 
Varl ık Film 
Polat Celi l Ağa iş Hanı, 10 
Mecid iyeköy- lstanbul 

G oncagül rumuzuyla bir gazetenin Gönül Postası servisine yolladığı bir mektupta, "Aile kızıyım Ev 
işlerini becerir, güzel yemek pişiririm. ilkokul mezunuyum Babam vefat ettiği için, annemle kendi 
evimizde oturmaktayım. Ahlaklı, geçimli l iği olan biriyle evlenmek istiyorum. lçgüveyi de olabilir. 

istekiiierin Goncagül rumuzuna yazmaları " diye koca arayan Gülsün'e 261 talip mektubu gelir. Aynı 
gazetede çalışan Sıtkı, bu ilginç durumdan bomba gibi bir röportaj yapmayı tasarlar ve ekonomik 
nedenlerle pansiyoner arayan Gülsün'lerin evine kiracı gibi yerleşir. Daha sonra, mektupla koca arayan 
Gülsün'ün, erkekler dünyasında başına gelen olaylar işlenir. 

A letter appears in the marriage column of a newspaper signed with the pseudonym " 'Goncagül": " 1  
belong t o  a respectable family. l 'm a good house keeper and a good cook. l 'm  a primary school 
graduate. 1 want to marry sameone of good character and easy to gel on with_ He could l ive with 

my family Anyone interested should write to "Goncagül" The writer. Gülsün, gets 261 letters in reply to her 
advertisement for a husband_ Sıtkı, who works in the newspaper, thinks of writing a scoop on this 
fascinating situation. Gülsün's family want a lodger to help out with !heir finances and he takes a room 
with them. He then begins to write down the adventures of Gülsün in her world of men_ 

iRFAN TÖZÜM 

1951'de doğdu Lisede okurken, yaz 
tatillerinde, Duygu Sağıroğlu'na iki filmde 
yönetmen yardımcıl ığı yaptı (1967) Uzun 
yıllar fotoroman ve reklam filmleri 
yönetmenliği yaptı 1986 yılında i lk uzun 
metrajlı filmlerini gerçekleştirdi 

irfan Tözüm was born in 1951 While stili 
at lycee he worked in the holidays as 
assistant director with Duygu Sağıroğlu 
(1967). For many years he worked as 
director on advertisement and photoroman 
films_ His first long feature film appeared 
in 1986. 

FILMLERi/FI LMOGRAPHY: 

1986 Çağdaş Bir Köle 
1988 Rumuz Goncagül 
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HAYALLERIM ,  AŞKIM ve SEN 

MY DREAMS, M Y  LOVE AND YOU 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Oyuncular/Cast 
Yap ım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution . 

1988/35 mm./Renkli (color)/100' 

Atıf Yılmaz 
Ümit Ünal 
Çetin Tunca 
Mevlüt Koçak 
Esin Engin 
Türkan Şoray, Oğuz Tunç, Müşfik Kenter 
Cengiz Ergun 
Odak Film 
Alyon Sok. 
Erman Han Kat. 4 
Beyoğlu Istanbul 

C qşkun bir yetiştirme yurdunda geçen çocukluk yıllarından beri ünlü y ı ldız Derya Altınay'a aşıktır. 
Oyleki onun canlandırd ığ ı  iki ayrı fi lm kahramanı, Nuran ve Melek, genç adamın hayatına 
yerleşmişlerdiL Coşkun'un en büyük amacı Derya için şimdiye dek canlandırdığı k l işe tiplerden ayrı 

olarak yeni bir kadın tipi yaratacağı bir senaryo yazmaktır. Derya ile tanışma f ı rsatı bulur. Çok etkilenir ve 
düşsel bir aşk hikayesi yazar. Derya senaryoyu prodüktöre gösterir. Film çekilir. Ama sonuçta, ortaya 
tasarladığından çok farklı bir f i lm çıkar. Yine klişeler içine sokulmuştur. Coşkun Derya'n ın özgür iradesi ve 
kışiliği olmayan, içi boşaltı lmış ve mutsuz bir kadın olduğunu görür. Bu arada Nuran ve Melek yeniden 
ortaya çıkarlar. Ama Coşkun onlara; eski "kalabal ı k" yalnızl ığ ına geri dönmeyecektir artık. 

C oşkun has been in love with the famous star Derya Altınay since his childhood spent in an 
orphanage Such that, two of the characters she acted, Nuran and Melek are part of his life. His 
greatest aim is to write a script for Derya, in which he will create a woman with a d ifferent l ine, 

different from those stereotypes she has played up to date. One day he finds an oppourtunity to meet 
Derya He is so impressed that he writes a dream like love story. Derya shows the script to the producer 
and he accepts to make a film out of it. But when the fi lm is finally produced, it is nothing like what has 
been planned or expected Once again the character is a stereotype. But this whole experience helps 
Coşkun to see that Derya actually is an unhappy woman without a free·will o r  individuality, a puppet. 
Meanwhile Nuran and Melek reappears But Coşkun will not return to them or  to his old "crowded" 
solitude. 

ATlF  YI LMAZ 

1926'da Mersin'de doğdu. Önce Hukuk 
Fakültesi'nde, sonra da Güzel Sanatlar'da 
okudu. 1947'de "Tavanarası Ressamları" 
olarak bil inen gruba katı ld ı .  Aynı y ı l  f i lm 
eleştirileri yazmaya başladı .  1950'de 
yönetmen yardımcısı olarak sinema 
dünyasına atı ldı . 1951'de i lk fi lmini yapt ı .  
Çok geniş b i r  perspektife dağılan konulara 
dayanan komedi, serüven ve sosyal dram 
filmleri yönetti 

Born in 1926 in Mersin. He studied law 
and then art in the Academy of Fine Arts 
in Istanbul. In 1947 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 first t ime. He 
made his first feature fi lm in 1951. He can 
direct comedies, action films, social 
dramas with equal ease. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1951 Gelinin Muradı 
1960 Keşanli Ali Destanı 
1970 Aşktan da Üstün 
1980 Talihli Amele, Mine 
1984 Bir Yudum Sevgi 
1985 Dağınık Yatak 
1986 Adı Vasliye 
1987 Aaahh . . .  Belinda 
1987 Asiye Nasıl Kurtulur? 
1987 Değirmen 
1988 Hayallerim, Aşkım ve Sen 
1988 Kadın ın  Adı Yok. 
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KAD I N I N  AD I  YOK 

WOMAN HAS NO NAME 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Müzik/Music 
Oyuncu lar/Cas! 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution :  

1987/35 mm./Renkli (color)/95' 

• 

Atıf Yılmaz 
Atıf Yılmaz, Barış Pirhasan (Duygu Asena'dan) 
Çetin Tunca 
Esin Engin 
Hale Soygazi, Aytaç Arman, Tarık Tarcan, Selen Şenbay, Şahika Tekand 
Cengiz Ergun 
Odak Film 
Alyon Sok. Erman Han KA D.10 
Beyoğlu· istanbul 

1 şinden, kocasından ayrılan Işık, kendini ve yaşadıklarını düşünmek için bir arkadaş ın ın yazlı ktaki evine 
gider. Çocukluğundan itibaren babasıyla çatışmalara başlayan, onun etkisiyle olumsuz biçimlerde 
süregelen erkeklerle ilişkisini yazmaya başlar. Yasakl ı ,  baskılı, öz denetimli başlayan bu ilk sevdalar, 

yanlış bir evli l iğe dek uzanmış yalnızl ığını d ışardaki ilişkilerle gidermeye çalışmıştır. Genç kad ın giderek 
tüm i l işkilerinden uzaklaşmış, nasıl ayakta kalacağını  düşünmektedir. 
Evsahibinin bir arkadaşı olan çevirmen Orhan da yazlığa gelir. Işık' ı n  yazd ıklar ın ı  yanl ışlıkla okur. Kendi 
yaşadıklarından da söz ederek, Işık' ın yaşad ıklarını tartışır. Kad ının kendini tan ımasına yard ımcı olduğu bu 
sürede dost olurlar. Genç kad ın kente dönüp kendi başına ayakta kalmaya ve çalışmaya başlarken de, bu 
dostluğun etkisi olur. Kadın tek başına da olsa yaşamla savaşabilecek güçtedir artık . . .  

A bondoning her work and her husband, Işık goes to the summer house o f  a friend to think over her 
lif.e. She begins to write the story of her relations with the various men who have influenced her, 
beginning from her childhood w ith her relations with her father. These first inhibited, constrained, seli· 

repressed loves finally lead to an unhappy marriage Having attempted to escape from her lonelıness by 
superficial relations, she finds herseli completely alienated and alone, and is now wondering how she can 
continue to face life. 
Orhan, a translator and a friend of the host, arrives in the summer house. They talk of !heir experience 
and discuss lşık's past l ife. This helps Işık to get to know herseli and they become close friends. She 
returns to the city and finds herself, under the influence of his friendship, able to stand on her feel and 
go back to work. She finds that even alone she has the courage to face life. 

ATl F  YI LMAZ 

1926'da Mersin'de doğdu. Önce Hukuk 
Fakültesi'nde, sonra da Güzel Sanatlar'da 
okudu. 1947'de "Tavanarası Ressamları" 
olarak bilinen gruba katı ld ı .  Aynı yıl fi lm 
eleştirileri yazmaya başlad ı .  1950'de 
yönetmen yardımcısı olarak sinema 
dünyasına atıldı. 1951'de i lk f i lmini yapt ı .  
Çok geniş bir perspektife dağılan konulara 
dayanan komedi, serüven ve sosyal dram 
filmleri yönetti 

Born ın 1926 ın Mersın. He studied law 
and then art ın the Academy of Fine Arts 
in Istanbul. In 1947 he joined the group 
of painters known as "The Paınters of 
Attic" In the same year he began writing 
film reviews. In 1950 he worked as an 
assistant director for the fırst time. He 
made his first feature film in 1951. He can 
direct comedıes, action films, social 
dramas with equal ease. 

ÖNEMLi FiLMLERi/SELECTIVE 
FILMOGRAPHY 
1951 Gelinin Muradı/The Dream of the 

Bride 
1960 Keşan' l ı  Ali Destanı/The Ballad of Ali 

from Keshan 
1970 Aşktan da Üstün/More Than Love 
1980 Tal ihli Amele,/The Lucky Worker 
1981 Mine 
1984 Bir Yudum Sevgi/A Sip of Love 
1985 Daqınık Yatak/Untidy Bed 
1986 Adı Vasliye /Her Name is Vasliye 
1987 Aaahh . . .  Belinda 

Asiye Nasıl Kurtulur?/How to Save 
Asi ye? 
Değirmen/The Mil l  

1988 Hayallerim, Aşkım ve Sen/My 
Dreams, My Love and You 
Kadın ın Adı Yok/Woman Has No 
Name 
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ZINC IR 

CHAIN 

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

Korhan Yurtsever 
Macit Koper 
Erdoğan Engin 
Hal i l Ergün, Betül Aşç ıoğlu, ihsan Yüce, Berivan ,  Mehmet Akdil, 
Nusret Yılmaz 

Yapım/Production Varl ık Film. 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : Varl ık Film 

Polat Celil Ağa işhanı, 10 
Mecidiyeköy-lstanbul 

1987/35 mm./Renkli (color)/90' 

E lif ve Zülfü büyük bir kentteki lunaparkta gece bekçiliği ve temizlikçi olarak çalışan köylü kökenli bir 
çifttir. Kente göçmeden önce Çukurova'da ırgatlık yaparken küçük kızlarını yangında yitirmişlerdir. Elif 
bu olaydan sonra şizofren olmuştur. Film sıradan insanlar çerçevesinde insanlığın evrensel trajedisini işler. 

E lif and Zulfo are a couple from the viiiage working in a funfair in a large city as night-watchman 
and cleaner. While working as labourers in Çukurova before !heir migratian to the city, they had lost 
!heir little daughter in a fire. The tragedy has turned El if into a schizophrenic. The film depicts a 

universal tragedy set amidst ordinary people. 

KORHAN YURTSEVER 

1947 yıl ında istanbul'da doğdu. Işık 
Lisesi'nden 1963'te son sınıftan ayrıldı ve 
aynı yıl Mill i Film Stüdyosu'nda altı yıl 
süreyle laborant, projeksiyoncu, kurgucu ve 
ses mühendisi olarak çalıştı. 1969'da 
yönetmen yardımcılığına başladı. 1978'de 
"Fırat'ın Cinleri" adlı filmle yönetmenliğe 
geçti Film Antalya Film Şenliği'nde iki 
ödül kazandı. 1980'de çekimini Berlin ve 
Türkiye'de gerçekleştirdiği "Kara Kafa" adlı 
filmle Türkiye'de i lk kez sesli çekilen renkli 
ti lmin yapımcısı ve yönetmeni olan 
Yurtsever, filminin gösterime girmesi 
engelienince 1980 yılında Batı Berlin'e 
yerleşti 
Almanya'da Alman Televizyonu için fi lmler 
çeken yönetmen, 1987'de Türkiye'ye döndü 
ve "Zincir"in çekimini gerçekleştirdi 

Korhan Yurtsever was born in Istanbul ir. 
1947. He left Işık Lycee whi le in his last 
year at school and joined the Mil l i  Film 
Studio, where he worked for six years as 
laboratory technician, projectionist, film 
editar and sound engineer. In 1969 he 
began work as assistant d irector. "Fırat'ın 
Cinleri", the first film he directed, won two 
awards in the Antalya Film Festival. I n  
1980 he produced and directed "Kara 
Kafa", which was made in Berlin and 
Turkey and was the first film in Turkey to 
be actually tilmed with sound. When this 
film was prevented from being screened , 
Yurtsever settled in West Berl in . 
After making a number of fi lms for the 
German television, Yurtsever returned to 
Turkey in 1987 and directed "Chain" 
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SELAMSIZ BAN DOSU 

THE TOWN BAND 

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

Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

1987/35 mm./Renkli (color)/125' 

/ 

Nesli Çölgeçen 
Nesli Çölgeçen, i rfan Eroğlu, Hakan Ayiekin 
Ertunç Şenkay 
Serdar Aleşer 
Şener Şen, Ali Uyandıran, üstün Asutay, Güzin Çorağan, Uğur Yücel, 
Can Kolukısa, Cengiz Tünay, Celal Perk, Tayfun Çorağan, Ayla Aslancan 
ve 11 gerçek bandacu-amatör oyuncu 
Arzu Film-Erler Film 
Arzu Film-Erler Film 
Ağacami Arkası 
Mahyac ı Sok. 
Erhan Apt. Kat. 3 
Beyoğlu Istanbul 

S elamsız ilçesinin belediye başkan ı ,  gazetede, Cumhurbaşkanı ' n ı n  trenle yurt gezisine ç ıkacağını 
okuyunca derhal Belediye Meclisi'ni toplar. Ilçeden geçecek olan Cumhurbaşkanı için olağanüstü bir 
karşılama töreni yapmaları gerektiğini söyler. Bandosuz tören düzenleyemeyeceğinden bir banda 

kurmak amacıyla gazeteye ilan veril ir. Ilanda daha varolmayan banda için şef aranmaktadır. Şef gelir ve ilçe 
halkı arasından banda üyelerini seçer. Cumhurbaşkanı 'n ın ilçe yakı n ındaki tren yolundan geçeceği gün 
bütün hazırl ı klar bitmiş, banda ve tüm ilçe halkı yerini almıştır. Amaç, Cumhurbaşkan ı 'n ın  dikkatini çekip 
trenin durmasını ve en büyük devlet büyüğünün i lçeyi ziyaretini , bu yolla da yörenin kalkınmasını 
sağlamaktır. 

T he Mayor of Selamsız calls a meeting of the Municipal Council , on readiııg in the newspaper that 
the President of the Rupublic is about to set out on a tour of the country by train. He says that 
they must organize a very special ceremony to welcome the President. For such a ceremony a 

band is essential, so a notıce is put in the newspaper concerning the formatian of a band. On the day on 
which the President is to pass along the railroad near-by the town everyth ing is ready, the band and all 
the tonwspeople have taken !heir places. The aim is to attract the President's aıteniian and to stop train, 
thus ensuring his visit to the town and the future development of the disrict. 

NESLi ÇÖLGEÇEN 

1955 yılında M�nısa'da doğdu 1976 
yılında Ankara Universilesi Siyasal Bilgıler 
Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu 
bitirdi. Oğrencilik yıl larında önce yönetmen 
yardımcısı, sonra yönetmen olarak çalıştı. 
Bir dizi belgesel ve tanıtım filmi çekti. 
1983 yılında çektiği ilk uzun filmi 
' 'Kardeşim Benim" ile 1983 Sedat Simavi 
Odülü'nü kazandı. 

Nesli Çölgeçen was born in Manisa in 
1955. In 1976 he graduated from the 
Basın Yayın Yüksek Okulu (Higher School 
of Journalism) in the Faculty of Palılical 
Sciences in the University of Ankara. 
While stili a student he worked first as an 
assistant director and then as a director 
He produced a series of documentary 
films. Hıs first long feature film "Kardeşim 
Benim" was awarded Sedat Simavi Prize 
in 1983. "Züğür Ağa", which appeared two 
years later, was his second fi lm. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1983 Kardeşim Benim 
1985 Züğürt Ağa 
1987 Selamsız Bandosu 





T Ü R K  B E L G E S E L L E R i  

ESKi KONAKLAR, YEN i  KONUKLAR 

NEW GUESTS IN OLD MENSIONS 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Müzik/Music 

1987-86/35 mm./Renkli (Color)/33 ' 

Bilgin Adalı 
Bilgin Adalı 
Uğur Eruzun 
Mehmet Güreli 

E ski Konaklar Yeni Konuklar Batı Akdeniz -ağırlıklı olarak da Antalya- yöresinin eski konaklarını ve eski 
ustalarını anlatıyor. Yöredeki eski konakların bir öbeği onarılarak, yeni konukları, turistleri ağırlamak 
arı_ıacıyla pansiyona, otele dönüştürülüyor. Eski konakların pek çoğunda ise eski sahiplerinin torunları 

kalıyor. Oykünün trajik yanı ise, eski sahiplerinin oturma11a olduğu bu evlerin çoğunun çeşitli olanaksızlıklar 
nedeniyle yazgı larıyla başbaşa bırakılmış bulunmaları. . .  Ote yandan, binlerce y ı l l ık  bir geçmişi olan 
geleneksel mimar l ık sanat ın ın son temsilcileri, son ustaları geçimlerini ya usta l ı klarıyla hiç ilgisi 
bulunmayan işlerle ya da villa ve mezar yaparak sağlayabil iyorlar. Binlerce yı l l ık bir kültür mirasının bu son 
kalıntı ları bile Anadolu'nun Batı Akdeniz yöresindeki mimari geleneğin sürekliliği üstüne yeterli bilgi 
verebiliyor. 

T he topic of "New Guests in Old Mansions" is the old mansions and !heir masters in the western 
Mediterranean of Anatolia, in Antalya region mainly. There are plenty of old mansions in this region 
which are restored into hotels or inns to serve the new guests, the tourists. Bul more than that. 

!here are mansions in which the grandchildren of the original owners l ive. The tragic part of the story is 
that while same of such mansions are being restored for the new guests, many of !hem are left to face 
!heir Iate and these are the ones which are or were occupied by the original owners. On the other hand, 
the last representatives of the old masters are earning !heir living by other cralls -something enlirely 
d ifferent- or by making villas or graves. 
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BiLG iN ADALI 

1944'te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek 
Okulu'nu bitirdi (1969), Ege Universilesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi SinemaTV 
Bölümü'nde Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı 
yaptı (1979) 
1968-1979 yılları arasında televizyonda 
yönetmen olarak çalıştı. Bu dönemde çok 
sayıda belgesel f i lm yönetti 1976 yıl ında 
Ege Universilesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde görev yaptı .  Burada, öğretim 
görevlisi ve daha sonra Sinema-TV 
Anasanat Dalı Başkanı olarak 1984'e kadar 
çalıştı ve film yapımı ,  senaryo yazariiğı 
dersleri verdi Bir reklam ajansında metin 
yazarı olarak çalışıyor. Yayınlanmış iki şiir 
kitabı ,  bir çocuk oyunu ve belgesel 
sinema üstüne bir çalışması var. "Eski 
Konaklar, Yen i  Konuklar" 1976'dan bu yana 
yönettiği i lk  film. 

Born in 1944. Gratuated from Ankara 
University Faculty of Palilical Sciences, 
School of RadioTV and Journalism (1969) 
and Aegean University, Fine Arts Faculty 
CinemaTV Dept (MA of Fine Arts, 1979) 
Worked as director-producer in TV 
between 1968-76 and directed various 
documentary films. Between 1976-1984 
lectured on fi lm making and script writing 
in Aegean University's Fine Arts Faculty 
and later became the head of Cinema-TV 
department. Now working as copywriter in 
an advertising agency. 
Published two volumes of poetry, a 
childrens play and a study on 
documentary fi lm. "New Guests in Old 
Mansions" is his first new film since 
1976. 



T U R K  B E L G E S E L L E R i  
T U R K I S H  O O C U M E N T A R I E S  . .  · ,  

ESKi EVLER ,  ESKi USTALAR 
THE HOUSES AND CRAFTSMEN OF OLD 

DOGU KARADENiZ 

"S ISLER KOVULUNCA" 
EASTERN BLACK BEA: "AS THE M ISTS DISPERSE" 

Yönetmen/Director 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 

1987/35 mm./Renkli (Color)/40' 

Süha Arın 
Turhan Yavuz 
Cahil Seymen 

B elgeselde, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki geleneksel Türk mimarisini yaratan eski ustalar ın hayatta 
kalan son temsilcileriyle, bu ustalar ın yapt ığ ı  evler ve yörr.ye özgü mimaride kullanılan malzeme ve 
inşaat teknikleri yer al ıyor. Belgesel; Trabzon, Rize ve Artvin il s ın ırları içinde; sahil şeridinden üç bin 

metre yükseklikteki yaytatara kadar uzanan yerleşimlerdeki yüzlerce "eski ev" ile bu evleri yapan ve yaşları 
65' 1e 104 arasında değişen 9 ayrı yapı ustasın ı  belgel iyor. 

T This documentary introduces the old masters who created the traditional Turkish architecture of the 
Eastern Black Sea region who are sti l i l iving, the houses they bui lt, and the mater ia ls arıd building 
techniques employed in this local architecture. We meet nine of these builders, now between 65 and 

104 years old, who built these houses, as well as hundreds of other "old houses" in various settlements 
in the provinces of Trabzon, Rize and Artvin ranging from those on the coastal strip to those in th� 
uplands three thousand metres above sea-level. 

SÜHA ARlN 

23 Ocak 1942'de Balıkesir'de doğdu. 
Washington D.C. Howard Universitesi'nden 
mezun oldu. 
1974-83 yılları arasında AÜ S.B.F. Basın
Yayın Yüksek Okulu'nda öğrenim gördü. 
1983'den beri MTV Film Televizyon Video 
A.Ş.'de yönetici ve Mimar Sinan 
Üniversitesi-Sinema TV Enstitüsü'nde 
öğrenim görevlisi olarak çalıştı. ilk 
belgesel çalışmasını 1964'de gerçekleştirdi .  

Süha Arın was born in Balıkesir in 1942 
and graduated from Howard University, 
Washington D.C., and the American 
University. From 1974 to 1983 he studied 
at AH Faculty of Palilical Science -
Higher School of Press and Broadcasting. 
Since 1983 he has worked as an 
executive in the MTV Film Television 
Video Co. and as a member of the 
teaching faculty in the Mimar Sinan 
University Cinema-TV Institute. He 
produced his first documentary i n  1964. 
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T U R K ı S H O O C U M ,E N T A R ı E S . 

ESKi EVLtR ,  ESKi USTALAR 
THE HOUSES AND CRAFTSMEN OF OLD 

BATI KARADENiZ 

"AGAC I N  TÜRKÜSÜ" 
WESTERN BLACK SEA; "THE SONG O F  THE TREE" 
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Yönetmen/D irector Süha Arın 
Görüntü Yönetmeni/Photography: i lhan Arakon, Turhan Yavuz 
Kurgu/Editing Cahil Seymen 

1988/ 35 mm./Renkli (color)/35' 

B olu, Zonguldak, Kastamonu, Sinop Amasya ve Tokat il s ın ırları içindeki eski evlerin, eski ustaların ve 
eski inşa tekniklerinin anlatıldığı bu belgeselde, ayrıca, usta-ağaç bütünleşmesinin sonuçları i le 
ağacın bu yöredeki önemi vurgulan ıyor. 

T his documentary deals with the old houses, the old masters and the old building techniques in the 
provinces of Bolu, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Amasya and Tokat, as well as the importance of 
the tree in this region arising from the relationship betwcen the master and the wood he uses. 

iç ANADOLU 

' 'OZANLAR VE EVLER' ' 
CENTRAL ANArOLIA: "POETS AND HOUSES" 
Yönetmen/Director 
Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Kurgu/Editing 
1988/35 mm./Renkli (Color)/35' 

Süha Arın 
i lhan Arakon ,  Turhan Yavuz 
Cahil Seymen 

B u belgeselde, iç Anadolu 'nun en yaygın mimari malzemelerinden biri olan, "kerpiç" in ,  Iç Anadolu'da 
yaklaşık sekiz bin yıl önce Çatalhöyük'de başlayan öyküsünün günümüze kadar uzanan izleri i le 
kerpiç evlerde yetişen Mevlana, Hacı Bektaş-ı Vel i ,  Aşık Paşa, Ahmet Gülşehri, Pir Sultan Abdal, 

Aşık Veysel, Aşık Ali lzzet, Dadaloğlu ve Yunus Emre'nin bu tip evlerde yankılanan deyişierinden örnekler 
sunuluyor. 1 n this documentary we trace the story of "mud-brick", one or the most widely used building materials 

in Central Anatolia, from the eight thousand years' old settlement of Catalhoyuk up to the preseni day, 
accompanied by extracts from the poems of poets who lived ın these mud-birck houses, such as 

Mevlana, Hacı Bektaş-i Veli, Aşık Paşa, Ahmet Gülşehri, Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Aşık Ali izzet, 
Dadaloğlu and Yunus Emre. 

iÇ ANADOLU 

"ERC iYES ' i N  BEREKETi " 
CENTRAL ANATOL IA: "THE RICHES OF ERCIYES" 
Yönetmen/Director 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
1988/35 mm./Renkli (Color)/35' 

Süha Arın 
i lhan Arakon, Turhan Yavuz 
Cahil Seymen 

B elgeselde, iç Anadolu'daki milyonlarca yı l l ık geçmişiyle eteklerine ve yakı n  çevresine bereket yığmış 
olan "Erciyes"in bu "bereket"ini yağuran ustalar i le; taşın kesilmesi, yontulması ve işlenmesi 
sonucunda yaratılan mimarinin en özgün örnekleri anlatılıyor 

T his documentary features the riches and abundance that for mil l ion of years Ml Erciyes has poured 
out on to its foothills and the surraunding country, and how old masters have epploited this wealth, 
giving examples of the distinctive architecture resulting from the cutting, shaping and carving of the 

stone. 

Yap ım/Production 

Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

Türkiye Emlak Bankası 
istanbul 
Haluk Mutlu 
Realestate Bank 
Masiak-Levent 



T U R K I S H  O O C U M E N T A R I E S  

ESKi EVLER ,  ESKi USTALAR 
THE HOUSES AND CRAFTSMEN OF OLD 
EGE 

' ' EFELER VE BACALAR' ' 
AEGEAN : " HEROES AND CH IMNEYS" 
Yönetmen/Director 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1987/35 mm./Renkli (Color)/38' 

Hasan Özgen 
M.Ai i Özdemir 
Hilmi Güver 
Süleyman Akın 
Sinema Televizyon Merkezi (STM) 
Sinema Televizyon Merkezi (STM) 
Tören Sokak, Am il Ap 11/8 
Levent-istanbul 

E ge Bölgesi'nde Muğla, Ula, Datça, Milas, Badrum ve Kütahya olmak üzere yedi ayrı yerleşirnde 
çekilen "Efeler ve Bacalar", Eski Evler Eski Ustalar belgesel dizisinin 2.fi lmi. 
Film, Ege insan ın ın  yüzyıllar boyunca , mimarsız-mühendissiz gerçekleştirdiği geleneksel mimari ile bu 

mimarinin yaşayan son ustalar ını belgeliyor. 
Geleneksel yapı sanatı, değişik iklim ve malzeme koşullarına bağlı olarak irdelenirken, bu mirastan 
esinlenerek günümüzde yaratılan "sıcak ve insani" çizgilerden de örnekler sunuluyor. 

H eroes and Chimneys" is the second part of the documentary series "The Houses and Craftsmen of 
Old" Aegean province · Muğla, Ula, Datça, Birgi, Milas, Badrum and Kütahya. 
The film features the traditional architecture developed throughout the centuries by the inhabitants 

of the Aegean region without the help of architects or engineers, and the !ası living masters of this 
tradition. 
While examining the building Iradition developed in accordance with c l imatic conditions and the materials 
available, the film alsa gives examples of the "warm and human" creations of the preseni day inspired by 
this heritage. 

GÜNEYDOGU ANADOLU 

"Ki LiT TAŞ I "  
SOUTH -EASTERN ANATOLlA : "KEYSTONE" 
Yönetmen/Director 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Yap ı m/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

1988/35 mm./Renkli (Color)/32' 

Hasan Özgen 
M.Aii Özdemir 
Hilmi Güver 
Serdar Yalçın 
Sinema Televizyon Merkezi (STM) 
Sinema Televizyon Merkezi (STM) 
Tören Sokak, Amil Ap. 11/8 
Levent-istanbul 

E ski Evler Eski Ustalar' belgesel dizisinin 3. bölümü olarak gerçekleştirilen "Kil it Taşı", Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nin yapı geleneği ile bu geleneğin ustalar ın ı  anlatıyor. 
Yönetmenliğini Hasan Ozgen ' in yaptığı filmde, bölge insan ın ın " ihtiyaç-iklim-malzeme" gereklerine 

göre biçimlendirdiği özgün taş mimarinin giderek kuruyan kaynakları irdeleniyor. 
Belgesel, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde çekildi. 

K eystone", the third part of the documentary series "The Houses and Crallsmen of Old". deals with 
the building Iradition in South.·Eastern Anatolia and the old craftsmen who continue this tradition. 
The film, directed by Hasan Ozgen , examines the gradually d isappearing Iradition of the stone 

architecture specially fashioned in accordance with the c l imnte, materials and requirements of the people 
of the region. 
The film was shot in the provinces of Diyarbakır, Mardin, Şanl ıurfa and Gaziantep 

HASAN ÖZGEN 

1947 yılında Milas'da doğdu. Belgesel 
filmlerde görüntü yönetmeni ve yönetmen 
yardımcısı olarak çalıştı. Video programları 
ve reklam spotları gerçekleştirdi. Yönetmen 
olarak ilk belgeselini Süha Arın' la 
ortaklaşa gerçekleştird i .  

Hasan Özgen was born in 1947 in Milas. 
He worked as the director of photography 
and assistant director in documentaries. 
He ıealised video programmes and 
commercials. He directed his first 
documentary in cooperation with Süha 
Arın. 

FiLMLERi/FILMOGRAPHY 

1985 Fırat Göl Olurken 
(Süha Arın'la ortaklaşa) 

1986 Eski Evler Eski Ustalar 
"Efeler ve Bacalar" 

1987 Eski Evler Eski Ustalar 
"Kilit Taşı" 
Sırlar ın Kenti 
(Savaş Güvezne ile ortaklaşa) 

1988 Milas 
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T U R K I S H  D O C U M E N T A R I E S  · 

SON SESLER 

THE LAST VOICES 

Yönetmen/Director 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography • 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution • 

ismet Arasan 
ismet Arilsan, Cemal Uzunoğlu 
Hasan Gergin 
ismet Arasan 
Cüneyt Duru 
istanbul Film Ajansı 
istanbul Film Ajansı, 
Rıhtım Cad, Nesli Han, No 207, Kat 6 
80030 Karaköy iSTANBULTÜRKiYE 

1987/U·matic h i  bandlRenkii (Color)/2547' 

A nadillerini artık konuşamayan Kafkas kökenli Ubıh halk ın ın , savruldukları Anadolu köylerinden birinde 
süren hayatları. Ve anadilini konuşabilen son Ubıh Tavlik Esenç'in ürpertici yalnızl ığ ı .  Son Sesler, 
halk ın ın hüzünlü serüvenini trajik hayatıyla buluşturan Esenç'e yönelerek, bu di l in ve bir kültürün can 

çekişmesi üzerine kafa yormak, zamanın karşısında onlara arkadaşlık etmek istiyor. . 

T he Oubykhs of Caucasion origin who can not speak !heir mather tongue anymore and the current 
life of them in one of the Anatolian villages to which they were drifted. And the frightening solıtude of 
the last Oubykh, Tevfik Esenç, who can speak this very language. Focusing on Tevfik Esenç who 

had his tragic life and the sad adventure of his people come together, this f i lm, preoccupies itself with the 
death of a language and of a culture and tr i es to make friends w ith th es e people 
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iSMET ARASAN 

1959'da ısıranca'da doğdu 1985 'de 
Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı SinemaTV 
Enstitüsü'nden "Yeşillenmek , 1985 iznik 
H ıdrellezi" filmiyle diplomasını ald ı . 
TRT'nin çeşitli yapımlarında ve sinemada 
yönetmen yardımcıl ığı yaptı .  Halil Refiğ, 
Süha Arın ve Okan Uysaler'le birlikte 
çalıştı . "Fi lm Market" dergisi yazı kurulu 
üyefiğinde bulundu. "Son Sesler" 5 . 13 
Mart 1988'de Paris'te yapılan uluslararası 
Cinema du Reel festivalinde fınale kalarak 
gösterilen ilk T�irk yapımı oldu 
Yönetmenin, "Tr:ıkya'n ın Kapısı Çatalca" 
(1986) adlı bir fıı;ni daha var. 

Born in 1959 in ls�ranca. He graduated 
from the Cınema & rv Institute of Mımar 
Sınan Universıty in 1985. He gol his 
degree with the documentary "Getting 
Green" He was an assıstant in the 
commercials and TRT pı 1duction5 Halil 
Refiğ, Süha Arın and Okaı Uysaler are 
amongst the directors he has assisted. He 
was a member in the editorial board of 
the periodıcal "Fılm Market" The " Last 
Voices is his second film alter "Çatalca 
The Gate to Thrace" 

FiLMLERi/FI LMOGRAPHY: 

1985 Yeşi llenmek . 1985 lznık Hıdrellezı 
1986 Trakyanın Kapısı Çatalca 
1987 Son Sesler 



T Ü R K  B E L G E S E L L E R i  

HASRET RES IMLEr 
PAINTINGS OF NOSTALGIA 

Yönetmen/D irector 
Senaryo/Script 
Görüntü Yönetmeni/Photography : 
Kurgu/Editing 
Müzik/Music 
Yapım/Production 
Dünya Dağıtımı/World Distribution : 

Nurdan Arca 
Nurdan Arca, Melek Taylan 
isa Okutan 
Mevlut ipek 
Arif Erkin 
EFK 
EFK 
Klodfarer Cad. 
Cağaloğlu-istanbul 

1987/U-matic hiband/Renkli (Color)/25' 

R essam Orhan Taylan'ın 1980 sonrası çalışmalarından örnekler ve bu dönemdeki yaşamıyla bağlantı l ı  
olarak, dünya görüşü, üretimi, ürünlerini sergilernesi konusunda bir tanıtma film i .  Yaşanan bireysel 
ve toplumsal olgular çerçevesinde özgürlük ve yaratım  üstüne çeşitiemelerin görsel bir anlat ım ı .  

T he film is about the works of  the artisi Orhan Taylan in connection with his life, his approach, 
creativity and the way he exhibits, since the year of 1980. lt is a visiual presentation of freedam and 
creativity in the cantext of individual and social facts which one lives through. 

NURDAN ARCA 

1948'de Antalya'da doğdu. Robert Kolej 
Yüksek Okulu Iktisat Bölümünü ve Istanbul 
Üniversitesi iktisat Fakültesi Yüksek Lisans 
Bölümünü bitirdi .  Çeviriler yaptı " Hasret 
Resimleri" .  yapımcıl ığını ve yönetmenliğini 
üstıenerek gerçekleştirdiği ilk video fi lmidir. 

Born in 1948, Antalya Graduated from 
Roberts College Dept. of Economics and 
MA in University of Istanbul, Faculty of 
Economics. Translated books. "Paintings of 
Nostalgia" is her first video film, as 
producer and director. 
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S E R G I L E R  

E X H I B I T I O N S  

SiPA PRESS ' i N  FOTOGRAFLARIYLA CANNES ' I N  40 Y I L I 
40 YEARS OF CAN I\Jt3, PHOTOGRAPHED BY S lPA PRESS / 

Sipa Press'in hazırladığı ve 40_ yı ldönümünde Cannes Film Festival i 'nde 
sergilenen 300 fotoğraf Festivalin başlangıcından bugüne bir tarihçesini 
ver iyor. Sergide yer alan fotoğraflarda 1940'1ardan 1980'1ere, Cannes 
Festivalleri'ne katılan yı ldızların ve yönetmenlerin fotoğrafları yer al ıyor. 

The exhibition prepared by Sipa Press. And peresented in the 40th 
anniversary of Cannes Film Festival includes 300 photographs which 
gives a birief history of the festival. The exhibition includes the 
photographs of the starts and the directors who participated Cannes 
Festivals from the 40's to the BO's. 

1940'LAR 1 1940's 
1947 Simone Renant, Maurice Chevallier ve Renee St Cyr 
1949 Jean-Pierre Aumont, Tilda Thamar ve Tyrone Power 
1949 Errol Flynn 
1949 Erich Von Stroheim 
1949 Edward G.Robinson 
1949 Serge Reggiani, Henri Vidal, Tilda Thamar ve Jean-Pierre Aumont 

1950 'LER 1 1950's 
1954 
1956 
1952 
1956 
1955 
1955 
1954 
1955 
1956 
1957 
1956 
1958 
1957 
956 

1954 
1955 
1953 
1953 

Gina Lollobrigida Et Paolo Stoppa 
Brigitte Bardot (3 adet) 
Cene Tierney ve Gene Kelly 
Bricitte Bardot ve Cari Mohner 
Pablo Picasso ve Henri-Georges 
Sophia Loren (2 adet) 
Edwige Feuillere ve Michele Morgan 
Jean Gabin, Charles Vanel ve François Arnoul 
Brigitte Bardct ve François Mitterrand 
Karl Bohm ve Romy Schneider 
Pablo Picasso, Henri-Georges Cluzot ve Aga Khan lll 
Jeanne Moreau 
Ouiletta Massina ve Frederico Fell ini 
Michele Morgan ve François Mitterrand 
Simone Si lva ve Robert Mitchum 
Grace Kelly 
Brigitte Bardot ve Kirk Douglas 
Yves Mantand ve Pablo Picasso 

1960'LAR/1960' s 
1966 Orson Welles 
1963 Henri-Georges Cluzot ve Romy Schneider 
1965 Sean Connery 
1962 Hope Lang ve Glen Ford 
1962 Sophia Loren, Alain Delon ve Romy Schneider 
1962 Nathalie Wood ve Warren Beatty 
1965 Charlotte Rampling 
1964 Catherine Deneuve ve Roger Vadim 
1962 Carlo Ponti, Sophia Loren ve Alain Delon 
1963 Burt Lancaster ve Claudia Cardinale 
1960 Tına Louıse 
1961 Alain Delon 
1960 Jean-Paul Belmanda ve Jeanne Moreau 
1961 Gina Lollobrigida 
1966 Michael Caine ve Katharina Juslin 
1969 Luchino Visconti ve Mari Beli 
1966 Michele Morgan ve Henri Vidal 
1966 Paul Newman ve Karısı 
1963 Alfred Hitchcock ve Tippi Hedren 
1960 Festivalden Bir Görüntü 
1964 Ulla Andersen 
1966 Prenses Margaret, Tony Armstrong-Jones, Prenses Grace ve 

Prens Rainier 
1963 Victor Emmanuel de Sovie 
1962 Johnny Hallyday ve la Begum 
1964 Anthony Ouinn ve Juna Denrick 
1966 Prenses Margaret ve Prens Rainier 
1963 Michel Beaufort ve Patricia Viterbo 
1963 Gregory Peck 
1961 Sophia Loren ve Carlo Ponti 
1966 François Truffault ve Orson Welles 
1966 Michel Simon 

1970'LER/1970's 
1976 Gene Kelly ve Fred Astaire 
1976 Gene Kelly ve Fred Astaire ve Hanımları 
1978 David Bowie 
1973 Josephine Baker 
1978 Joan Collins 
1976 Cary Grant'ın Cannes'a Gelişi 
1976 Burt Lancaster 
1977 Sophia Loren 
1972 Charlie Chaplin 
1973 Diana Ross 
1974 Prens Rainier ve Prenses Grace, Liz Taylor'la Beraber 
1972 Jacqeline Bisset 
1974 Jack Nicholson 
1972 Groucho Marx ve Erin Flemmine 
1970 Lea Massari, Michel Piccoli ve Romy Schneider 
1976 Cary Grant 
1973 Paul Newman ve Joanne Woodward 
1979 Dany Kaye ve Leslie Caron 
1979 Kirk Douglas Ailesi 

1980'LER/1980 's 
1984 John Huston, "Volkanın Üzerinde" Fi lminin Premiyerinde 
1985 Brigitte Fossey 
1983 Michele Morgan Festival Açılış Galasında 
1982 WHerzog, Claudia Cardinale ve Klaus Kinski 
1986 Roman Polanski ve Coluche 
1984 lsabelle Huppert ve Dirk Bagard 
1986 Charles Vanel ve Charlotte Gainsbourg 
1983 Jean-Jacques Beneix ve Nastasia Kinski 
1985 Grace Kelly ve Jean Pierre Aumont 
1980 Francoise Sagan ve Jacques Chazot 
1983 Boş Plaj Görüntüsü 
1986 Charlotte Rampling ve Nagisa Oshima 
1983 G.MVolonte, Hannah Schygulla ve Marea Ferreri 
1985 Jul iette Binache 
1985 Sandrine Bonnaire 
1984 John Ruston 
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7.ULUSLARARASI 
iSTANBUL SiNEMA GÜNLERi KATALOGU 
7th INTERNATIONAL 
ISTANBUL FILMDAYS CATALOGUE 

Dökümantasyon 
Documentation 

Metinler/Çeviriler 
Texts/Translations 

Redaksiyon 
Editing 

Koordinasyon 
Coordination 

Kapak düzenleme 
Cover design 

Grafik 
Graphic design 

Dizgi 
.. Set Up 

Baskı ve cilt 
Printing 

Festival afişi 
Festival paster 

Vecdi Sayar 

Sungu Çapan 
Yavuzer Çetinkaya 
Atilla Oorsay 
Meltem Savcı 
Yıldırım Türker 
Hülya Uçansu 
Serra Yılmaz 

Fikret Çalalealı 
Ali Gevgilili 
Adaer Mill 
Vecdi Sayar 

Tulya Madra 
Nuray Muştu 

Bülent Erkmen 

ilhan Bilge 

Fon Ajans 

Mas Matbaacı l ık A.Ş. 

Haluk Tuncay·Serdar Tanyeli 



. 

Istanbul Sinema Gün leri 'nde 
izlediğimiz fi l mierin t ümünü 
her tür lü  riske kar�ı 
biz sigortaladık. 

Güneş Sigorta'nın 
güvence hizmeti 

sanat yapıtiarına da ulaşıyor! 

Güneş Sigorta 
kuruluşunun 31 .  yıl ında 
at ıl ımlarla hizmetinizde l 

. . .  yangın . . .  nakliyat. . .  makine ve montaj . . .  
ferdi kaza . . .  trafik. . .  kasko . . .  cam kırılması 

. . .  h ırsızlık. . .  mali mesuliyet. . .  zirai . . .  hayat. . .  
seyahat. . .  konut . . .  gemi-yat. . .  ve sanat yapıtlarının sigortalarında 

üstün- hızlı-etkin hizmet, ücretsiz danışma servisi . 

e Güneş Si�oııa Türkive V:ıkın;ır BankL" ve· Toprak Mahsulleri Ofisi 'nin 
bir kunıl uşudur. 
Setüstü No: � KABATNj- ISTANBl lL Tel: 1 �2 39 00 

�:

GÜNES SIGORTA 
"Güvencede yaşayın . . .  " 

· -=- . 
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PAMUKBANK 

S i S T E M i  

PAMUKBANK 

M E N K U L 
K lYM ETLER 
M E R K E Z i  

Iyi banka ve siz , 
iki ortak gibisiniz • . .  

B u r a d a  g ö r d ü ğ ü n ü z P a m u k ba n k  h i z m e t l e r i ,  

b i r b i r i n d e n  f a r k l ı ,  a m a  b i r  a ç ı d a n  a y n ı .  

H e p s i ,  G e n ç  P a m u k b a n k ' ı n  h i z m e t r u h u n u  

t a ş ı y o r :  S i z i  h e r h a n g i  b i r  m ü ş t e r i  g i b i 

g ö r m e k  y e r i n e ,  b i r  o r t a k  g i b i s a y m a k ,  

s e v m e k  . . .  v e  e n  i y i  s o n u c u  v e r m e k .  

�AMU KBANK 
• • 

1 y 1 b a n k- a d 1 r 

PAMUKBANK 

" iY.i faiz" 
H E SA B I  

PAMUKBANK 
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