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S
inema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek barutun, elektriğin 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 will 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 get 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 im portance it deserves. 
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iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 

ŞEREF KURULU 
THE HONORARY BOARD 

Sayın CUMHURBAŞKANI Kenan EVREN 
President of the Republic 

Sayın PAŞPAKAN Turgut ÖZAL 
Prime Minister 

Sayın iÇIŞLERI PAKANI Mustafa KALEMLI 
Minister of lnterior 

Sayın MALiYE VE GÜMRÜK PAKANI 
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇiN 
Minister of Finance and Customs 

Sayın ULAŞTlRMA PAKANI Ekrem PAKDEMIRLi 
Minister of Communication 

Sayın KÜLTÜR VE TURiZM PAKANI 
M. Tınaz TiTIZ 
Minister of Culture and Tourism 

Sayın ISTANBUL VALISI Cahit PAYAR 
Governor of Istanbul 

Sayın iSTANBUL BÜYÜK ŞEHIR 
BELEDiYE BAŞKANI 
Bedrettin DALAN 
Mayor of Istanbul 

Necil Kazım AKSES 
Burhan FELEK 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GOKAY 
Feyzi HAUCI 
Cemal Reşit REY 
Ahmet 1\dnan SAYGUN 
Mukadder SEZGIN 
Prince BERNHARD 
leonard BERNSTEIN 
Nadia BOULANGER 
Prof. Cari EBERT 
Philippe ERLANGER 
Robert FENAUX 
Janos FERENCSIK 
Zino FRANCESCATII 
Dr. Antonio GHIRINGHELU 
Pierre GILBERT 
Ernesto HALLFTER 
Arthur HAULOT 
Clemens HOLZMEISTER 
Maurice HUISMAN 
lois JOXE 
Herbert von KARAJAN 
Prof. Dr. Hans Erich KASPER 
Prof. Wilhelm KEMPFF 
Dr. Raymond KENDALL 
Pierre LYAUTEY 
Zubin MEHTA 
Yehudi MENUHIN 
Mario MORTARI 
Seppo NUMMI 
Dr. Seroite OKACHA 
Prof. Cari ORFF 
Prof. Gyula ORlUTAY 
Andre PARROl 
Prof. Klaus PRINGSHEIM 
Arthur RUBINSTEIN 
Renzo SILVESTRI 
James J. SWEENEY 
Mitsuo TANAKA 
Afework TEKE 
Dame Ninette de VALOIS 
Andre WENDELEN 
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KURUCULAR ve ÜYELER 
FOUNDERS and MEMBERS 

Bedrettin DALAN 
istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, 
Kurucular Heyeti Boşkanı 1 
Moyor of Istanbul, President of 
the Boord of Founders 

Ali Nihat GOKYIGIT 
Boşkon Yord. 1 Vice President 

KURUCULAR 1 FOUNDERS 

TÜRKIYE TURING VE OTOMOBil KURUMU 
BURLA Makina Ticaret ve Yatırım A.Ş. 
ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. 
OSMAN_LI PANKASI A.Ş. 
PERFE.KTUP Ambalaj Son. ve Tic. A.Ş. 
SlNAI YATIRIM VE KREDI PANKASI A.O. 
TATKO, Otomobil lastik ve Makina Tic. T.A.Ş. 
TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA PANKASI A.Ş. 
Fettah AYTAÇ 
Mehmet R .  DEVRES 
Ali KOÇMAN 
Bemer NAHUM 
izzet PENSOY 
Afif TEKTAŞ 
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ÜYELER 1 MEMBERS 

AKPANK T.A.Ş. 
Orhan AKER 
BORUSAN, Boru Sonayii A.Ş. 
BP PETROLLERI A.Ş. 
Selmo H. DEVRES 
Vitoli HAKKO 
iSTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
KOÇ HOLDiNG A.Ş. 
PAMUKPANK T.A.Ş. 
PROFILO HOLDING A.Ş. 
TEKFE.r-ı HOLDING A.Ş. 
TERCUMAN Gazetecilik ve 
Motboocılık A.Ş. 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TÜRK PIRELLi lastikleri A.Ş. 
T.ÜR_KIYE Ş!ŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş. 
UNILEVER-IŞ Tic. ve Son. Türk Ltd. Şti. 
VEB OFSET Ileri Motboocıl ık A.Ş. 
YAPI VE KREDI PANKASI A.Ş. 
Fuot BEZMEN 
Refik BEZMEN 
Halil BEZMEN 
Özer ESEN 
TÜRKIYE VAKlFLAR PANKASI T.A.O. 
iSTANBUL TiCARET ODASI 
TÜRKiYE iŞ PANKASI A.Ş. 

HiLTON OTELi 
I BM TÜRK LTD. ŞTi. 
IŞIKLAR ı:-tOL_DING A.Ş. 
�.RGANIK KIMYA Son. ve Tic. A.Ş. 
TURK HENKEL Kimyevi Maddeler Son. A.Ş. 
DEMiRÖREN ŞiRKETLER GRUBU 
Erdoğan DEMIRÖREN 
TÜRKIYE ETAP OTELLERi 
Fikret EVLiYAGil 
MiLLi PIYANGO iDARESi 
�qM üŞSUYU Halı Son. ve Tic. A.Ş. 
I�TISA"f PANKASI T.A.Ş. 
LIBAŞ lnşo�t ve Yatırım A.Ş. A. Rıza ÇARMIKLI 
Holit NARlN 
NET TURiZM Tic: ve Son. A.Ş. 
OKUMUŞ HOLDING A.Ş. 
ÖRTEL, Örme Sonayii A.Ş. 
Mehmet KOYUNCU 
TÜRKiYE GAR�NTi BANKASI A.Ş. 
SOYTAŞ HOLDING A.Ş. 
TÜRKiYE ITHALAT VE iHRACAT PANKASI A.Ş. 
HALK SIGORTA T.A.Ş. 

. 

TÜRK EKONOMI PANKASI 
PARSAN Makine Porçaları Son. A.Ş. 

AKSA, Akrilik Kimya Son. A.Ş. 
AKSU, Iplik Dokuma ve Boya Apre Fob. T.A.Ş. 
ARÇELIK A.Ş. 
Semih SIPAHIOGLU 
AYGAZ A.Ş. 
lzzet PAYSAL 
Dr. Mustafa BiRGi 
Fohir ÇELIKBAŞ 
Prof. Hayri DOMANiÇ 
Ahmed Şeci EDIN 
ELGINKAN HOLDiNG A.Ş. 
Nihat HAMAMCIOOLU 
�ÜRRiYET Gazetecilik ve Motboocıl ık A.Ş. 
ISTANBUL SANAYI ODASI 
Ara KUYUMCUYAN 
Kemal MÜDERRISOOLU 
RAPAK Elekirolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 
Emin SENCER 
Fethi TANALAY 
TÜRK PETROL VE MADENI YAGLAR A.Ş. 
ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT KOLL. ŞTI . 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GOKAY 
ISTANBUL BÜYÜK ŞEHIR BELEDIYESI 
BIRLEŞIK ALMAN ILAÇ FABR. 
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ 
EGE HOLDING A.Ş. 
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YÖNETiM KURULU 1 iCRA KURULU 1 
BOARD OF ADMI NISTRATION EXECUTIVE BOARD \, 

Başkan 1 President Dr. Nejat F. ECZACIBA.ŞI Başkan 1 President Dr. Nejat F. ECZACIBA.ŞI . 

Üyeler 1 Members Cevat Memduh ALTAR Üyeler 1 Members Dr. Ferit GÜVENC 
Dr. Ferit GÜVENC Av. Sağlam DALA.MAN , 
Prof. Dr. Bülent TARCAN Cevat Memduh ALTAR \ 
Gencay GÜRÜN Onat KUTLAR 
Ercüment BERKER 
Faruk YENER 
Onat KUTLAR DENETiM KURULU 1 Ferit EDGÜ 

BOARD OF INSPECTORS 
Bakanlık Temsilcileri 1 Dışişleri Bakanlığı 
Representative to Ministry of Foreign Affairs Asli Üyeler 1 Fethi TANALAY 
the Ministries Principal Members Mehmet ŞUHUBi 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Yedek Üyeler 1 Turgut OGUZ Ministry of Finance and Customs Reserve Members Çelik ARSEL 
Milli Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

YÖNETiM 1 MANAGEMENT Ministry of National Education, 
Youth and Sports 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür 1 
Ministry of Culture General Director Aydın GÜN 
and Tourism Genel Müdür 

Tabii Asli Üyeler 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yardımcısı 1 

Principal Members Tanıtma ve Pazarlama Genel Assistant Director Vedat DEMiRCi 
Müdürü Genel Sekreter 1 Ministry of Culture and Tourism General Secretary Cevza AKTÜZE General Director for Information 
and Marketing Grafik ve Yayın 
Devlet Opera ve Balesi Genel Danısmanı 1 

Graphic and Müdürü Publication Advisor ilhami TURAN General Director of the State 
Opera and Ballet Hukuk isieri 
Devlet Tiyatroları Danısm�nı 1 

Genel Müdürü legaf Advisor Av. Esat BERKSAN 
General Director of the State Mali isler Theaires Danıs,;,anı 1 

Cumhurbaşkanlığı Fina�cial Advisor Sacit BA.SMACI 
Senfoni Orkestrası Müdürü Muhasebe/ Asuman BA.YRAM 
Director of the Presidential Accounting Zehra ALTUG 
Symphony Ürehesira 

Geçici Asli Üyeler 1 Harnit B. Belli 
Vakıf Görevlileri 1 Arzu AKGÜN 
Foundation Staff Gül BEBEK 

Principal Alternate Nadir NADi Koza GÖKBUGET 
Members Av. Sağlam DALAMAN Ayşıl KURT ULAN 

Görgün TANER 
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iSTANBUL ULUSLARARASI FiLM FEST iVALi 
ISTANBUL INTERNATIONAL FILM FEST IVAL 

Düzenleme Kurulu 
Organization Committee 

Yönetici 
Executive Director 

Program Yöneticisi 
Program Director 

Yönetici Yardımcısı 
Assistant Director 

Basın Görevlisi 
Press Attachee 

Rezervasyon ve Protokol Görevlisi 
Reservation and Protocol 

Konuk �ırlama 
Hospitality 

Sekreterya 
Secretariat 

G ecici Personel 
Tem'porary Staff 

Yardımcı Hizmetler 
Services 

Atilla DüRSAY 
Sakir ECZACIBı\SI 
Önat KUTLAR , 
Vecdi SAYAR 
Hülya UÇANSU 

Hülya UÇANSU 

Vecdi SAYAR 

Ali SÖNMEZ 
Nuray MUŞTU 

Esra Nilgün MiRZE 

Zeliha KAYA 

Nilgün MALHAN 

Aynur TURAN 

Bülent Bı\SIBÜY ÜK 
Şengül Y ILMAZ 

Hasan SAYAN 
Azmi A KSUN 
Mehmet AVCI 
Fazıl TAŞDEMiR 
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gerçe kleştiri lme sine kat kıda bu lunan Ba kanlı k, 
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or Cu lture and Arts would li ke to than k 
he fo llowing Mini sterie s, in stitution s, 
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support in rea lizing the 8th Istanbul 
International Fi lm Fe stiva l. 
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ULASTIRMA BAKANLIGI 
Sivil 'Havacılık Daire Başkanlığı 
T ürk Hava Yolları Genel Müdürlüğü 
Sayın Tınaz Titiz, Kültür ve Turizm 
Bakanı 
KÜLTÜR VE TURiZM BAKANUGI 
Tanıtma ve Pazarlama Genel 
Müqürlüğü 
Dış Ilişkiler Daire Başkanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
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Aerof lot ( Andrei Pa sh kov ski, Se lahattin 
Özdoğan l 
Ajans Ada (Ersin Salman, Çetin Ziylan l 
Alby Film (Fiorance Gonzales) 
Almanya Federal Cumhuriyeti Baş konsolosluğu 
(Jutta Wol ke) 

Genera l Cansu lale of the Federal Republic 
of Germany 

Andre De lvaux 
Ara Gü ler 
Arcan Ticaret (Osman Kalyoncu, Dilek 

Demirsan) 
Argos Film ( Anato le Dauman) 
Arzu Fi lm-Erler Film (Ertem Eği lmez, Tür ker 

inanoğ lu) 
Atıf Yılmaz 
Avusturya Havayo lları ( Ali Kırgız) 
Be lçi ka Baş konsolosluğu (Wil ly Dhaene) 

General Cansulale of Belgium 
Beyoğlu Koruma ve Güzelleştirme Derneği 

(Halu k Öztürkatalay) 
Blues Productions ( I lan de-Vries) 
British Counci l, i stanbul (Jane Drown, Burça k 

Dağı stani ı ) 
British Counci l, london 
British Film In stitute (Sue Bruce-Smith) 
Brussels Ave (Jochen D. Girsch) 
Burça k Evren 
Bü lent Erkmen 
Cannon Film s (Ne sim Hasan) 
Cema lettin Mutver 
China Film Export and lmport Corporation (Hu 

Jian, Zhou Kemei) 
Cnieplex Odeon Films International (Michael J. 

Werner) 
Cineteca Naziona le 
Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi 

Çe koslova kya So sya list Cumhuriyeti 
Büyü kelçi liği (Vladimir lomen) 
The Emba ssy of the Socia lisi Republic of 
Tcheco slova kia 

Çesko sloven sky Filmexpart ( Dr. Jan Vanice k) 
Çin Ha lk Cumhuriyeti Büyü ke lçi liği (We 

Keming, Zhou Wei-jun) 
The Embassy of the Peop le's Republic of 
Ch ina 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Va kfı ( Ali Gevgili li ) 
Dünya Fi lm ei li k  ve Videoculu k  Ticaret (Ada let 

Güven) 
Edr Ltd . (Ercan Ka laycı) 
E ks Film (Eriş Akman) 
Ellepi Fi lm ( Leo Pe scarolo) 
Er- Ar Fi lm eili k (Ertem Eğilmez, Türker lnanoğlu) 
Erka Fi lm (E rkan Erzurum lu) 
Export Union da s Dautsehen Films (Kar l  de 

Vogt, Gabrie lle Rohrer) 
Farabi Cinema Foundation ( Ali R. Shoia Noori) 
FCB ( Affonso Beato, Adriana Albano) 
Film Four Internationa l (Bridget Pedgrift) 
Fi lm Pal ski (Jerzy Bochene k, Jo lanta Ga licka) 
Films du Scorpion S. A. ( Aiain Katz) 
Films du Volcan (Jacques le G lou) 
Films Transit (Jan Rofe kamp, Catherine le C lef) 
Fransa Büyü kelçi liği (Ciaude Bouheret) 

Embassy of France 
Fransa Dışişleri Ba kanlığı (Marie-Christine de 

Navace lle l 
Ministry ol Foreign Affairs of France 

The Finnish Fi lm Foundation ( Aria Aarnio) 
Garance (Johanna Wil lemenot) 
Gaumont (Phi lippe Drevon, Phi lippe Mayria l) 
Goldcresi Fi lm s  and Televizion Ltd . (Thierry 

Wase-Bai ley) 
Gos kino (Mr. Kononen ko, Mr. S kali kof) 
Grey City I ne. (Li lyan Sievernich) 
Gree k Fi lm Ce.ıter (Manos Zacharias, Voula 

Georga ka kou) 
Groupe Ma lafilm (Rene Mala, Jacynte Rochon) 
Güneş Sigorta (Mehmet Aydoğdu, Metin Ata kan) 
Hakan Film (Hakan Balamir) 
Haldun Darmen 
Hotel Eresin (Rıdvan Akgün) 
Hugo Film (Stephane Marsil) 
Hungarofi lm ( lstvan B. Szabo, Kata lin Wajda) 
Hürriyet Gö steri Dergisi 
Institute Nacional de Cinematografia (Manue l 

Antin, Patricia Mora) 
Isolde Fi lms (Maureen Murray) 
lstitute Luce 
ilhami Turan 
ispanya Başkonsolosluğu (Juan Lugo, Luis 

Moratinos Cuyaube) 
Genera l Cansu lale of Spain 

ispanya Kü ltür Ba kanlığı (Carmelo Romero l 
Ministry of Culture of Spain 

istanbul Film Ajansı (Osman Kava la, 
Erdem Ayhan) 

istanbul Kamera Efe kt (Neslihan Eyüboğlu, 
. Neşet Kırca lıoğlu) 
lsviçre Başkonsolosluğu (Rolf Schaufelbühl) 
lsvicre Sinemateki (Freedy Buache) 

Swiss Cinematheque 
italya Dışişleri Ba kanlığı ( Aiidora Katocchi) 

Ministry of Foreign Affairs of lta ly 
ita lyan Kü ltür Merkezi ( Amelia Coppola Furletti) 

Ilalion Cultural Center 
Jane Ba lleur Films Ltd . (Jane Balfour, He len 

loveridge l 
Jugos lavija Fi lm (Milomir Marinovic) 
Kadri Yurdatap 
Kinomoza i k  (Muammer Özer) 
K2 One (Nadine Borreman) 
Korean Matian Picture Promotion Corp (Kim 

Dong-ho) 
Korhan Abay 
l.es Fi lms du Scorpion S. A. ( Aiain Katz) 
Luis Megino Prod . (Luis Megino, Beatriz Maynar) 

Magnum Film (Tunç Başa ran) 
Manajans (Jeffi,Medina) 
Marea Mül ler 
Mas Matbaası !Sadun Sönmez, tokman Şahin) 
Met Fi lm ( Erol Ozpeçen) 
MGI (Michel Gue) 
Mı sr International Films (Yous sef Chahine) 
Michel Cimeni · 

Mi kada Film (Roberto Ciccutto) 
Mil liyet Sanat Dergisi 
Ministry of Foreign Affairs of B elgium, Fi lm 

Se etion (Ms. De lers) 
MK2 (Marin Karmitz,. Alexandre,Hey len) 
Moroğ lu Film \ 
MTV (Süha Arın) ' 
Muhteşem Fi lm (lrfan Tözüm) 
Nadav levitan 
New Zea land Film Commission (Lindsay She lton) 
Oda k Fi lm (Cengiz Ergun) 
Outlaw Va lue s  Marketing (Evan English)· 
Özen Fi lm (Mehmet Sayaslan) 
Penta Film 
Pınar Film ( Altan Şenol) 
Polanya Ha lk Cumhuriyeti Baş konsolosluğu (Jan 

Ko lacin) 
Genera l Cansulale of the Peop le's Republic 
of Pa land 

Pullman lnte mationa l Hotels - Etap Marmara 
(Ünsal Şınık) 

Reteitalia (Dr. Mattea Spino la, Maria Nove lla 
Bonetti) 

Resim Hey ke l  Müzesi 
Sacis (Gian Paola Cresci, Pao la Ferraresi) 
Sadı k Karamustafa 
Sedef Ecer 
SE-SAM (Türker lnanoğlu) 
Sovexpartfilm, i stanbu l (Yuri Salni kov) 
SSCB Baş kon so lo sluğu 

Genera l Cansulale of USSR 
Sinetek (Selçu k Uluergüven) 
Standard Film (Metin Arcan, Uğur Terzioğ lu) 
Star Fi lm (Taner Aşkın) 
Star Production 
Studio Nieuwe Gronden (Rene Goo ssen s) 
Sungu Ça pan 
Svenska Filmin stitutet (Bengt Forslund, Suzanne 

Baage) 
Swiss Film Center ( Aifredo Knuche l, Bea 

Roduner) 
Şahin Kaygun 
Şeref Fi lm (Şerafettin Gür) 
Tanıtım Grafi k ( llhan Bi lge l  
Telefi lm Canada (Jean Lefebre, Pau line Kije k) 
TRT An kara (TV - Sinegraf Film 
Tuğra Fi lm (Sabah Duru, Yı lmaz Duru) 
Türk-Alman Kültür En stitü sü (Rudofl Nunn) 
Tür kiye Em la k  Banka sı A.Ş. 
Tür kiye Konferan s Tercüman ları Derneği 

(Zeynep Be kdi k, Be lgin Dö lay) 
T.V.t. (Jo se luis Gutierrez, Franci sco Horte lona J 
UIP (Mi ke Macclesfield, Mehmet Özduygu) 
U .G.C. ( Aline Ordronneau Perry) 
U.G.C. DA (Pa sca l Diot) 
U lus Ajan s (Ömer Pe kmez) 
Unifrance Film Internationa l ( Aiain Boi smery, 
.. Françoise Grau) 
Un-Sed Fi lm 
Varl ı k  Fi lm (lokman Konda kçı) 
Vita li Ha kka 
Werner Bros, Tur key (Şev ket Gözalan i 
We ltvertrieb im Filmverlag der Auloren (Ciaudia 

Cheval ,  Daniele Guer lain) 
WKW Fi lmes (Marcio Kogan, l say Weinfe ld) 
WMF (Ciaude Nouchi) 
Yapı Endü stri Merkezi (Doğan Ha so l) 
Yazıevi (Osman Tü lü) 
Yı ldız Sarayı Va kfı (Bü lent Bi lgin) 
Yol Film (Tarı k Akan, Orhan Oğuz) 
Yönder Fi lm (Tunca Yönder) 
Yurdaer Altıntaş 
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Bonaporte ve Devrim/Bonoporte and the Revolution 
Comemille 
Carmen Trogedyosı/The Trogedy of Carmen 
Cikolato/The C ho colote 
Çinli Kız/The C hinese Girl 
Dedektif/Dete ctive 
De ktorun Krollığı/Do c's Kingdem 
E cinniler/The Pessessed 
Genç Kız/Virgin 
Isyancılar/T he Rebels 
Ke ndimle Birkoç Gün/A Few Doys With Me 
Kırık Nisan/Breken April 
lo Marseilloise 

' ' 
\ 

Ön ceden Duyurulan Bir Filmin Gün cesi/Chroni cle of o Film Foretold 
Parodjonov, Bir Portre/Sergej Paradjonov, A Portroit 
Sağını Kollo/Keep Your Rig ht Up 
Sonatın Ço cukluğu/Childhood of Art 
Serseri Ası klor/Breothless 
Shoa h · 

Versailles Dile Gelseydi llf Versoilles Could Speak 
Yaşam Uzun Sa kin Bir lrmoktır/life is o long Quiet River 

FRANSA-ABD-i NGi LTE RE/FRANCE-USA-U K 

105 
33 

155 
1 20 
145 
1 1 7  
146 
65 

1 50 
104 
106 
126 
77 

144 
1 1 5  
161 
63 
121 
56 
50 

107 
52 

103 
1 27 
1 1 8 
169 

Yalnız Bir Çomoğo cının izinde/Woiting For the Moon 53 

GÜNEY KORE/SOUTH KOREA 
Kral Yonson'ın Güneesi/The Diory of King Yonson 152 

BE LCi KA-FRANSA/BE LGI UM-FRANCE 
Zenon /rhe Abyss 66 HiNDiSTAN/INDlA 
BREZiLYA/BRAZIL 
Ölümsüz Pogu/Pogu Farever 
Ateş ve Tut ku/Fire and Passian 

BREZiLYA-iSPANYA/BRAZI L-SPAI N 

28 
1 74 

Güvercin ci Güzelinin Mosolı/Foble of the Beoutiful Pigeon-Fon cier 86 

CEZAY iR/ALGERIA 
Kole/Citodel 14 7 

CEKOSLOVAKYA/CZECHOSLOVAKIA 
�ytorı ve Kraliçe/The Jester and the Queen 29 

CiN HALK CUMHURiY ETi/ 
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
So ka k  Çolgı cı lorı/Street Players 
Kızıl Dorı Tarlaları/Red Sorghum 

FEDERAL ALMANYA/FRG 
Bağdot Cafe/Out of Rosenheim 
Donton 
Modome du Borry 
Yanlış Cennete Elveda/Farewell to Folse Porodise 

43 
165 

140 
1 16  
1 19 
143 

FEDERAL ALMANYA-FRANSA/FRG-FRANCE 
Berlin Üzerinde ki Gö kyüzü/Wings of Desire 

FEDERAL ALMANYA-iSViÇRE/ 
FRG-SWITZERL AND 

164 

Canavar Yemi/Drogon's Food 18 1  

FEDERAL ALMANYA-TÜRKiY E/FRG-TURKEY 
Vatanyolu/The Journey Home 1 72 

FiNLANDiYAIFINLAND 
Ham Jet iş Boşındo/Homlet Goes Business 69 

Selam Bomboy/Solaarn Bomboy 

HOLLANDA/NETHERLAN DS 
Yumurto/Egg 

iNGiLTERElUK 
Aryo/Ario 
Koça k işçiler/Moonlig hting 
Koro Tepenin Üstünde/On the Bla ck Hill 
Mauri ce 
Sevdoyı Yaşotma k/Keeping love Alive 
Tanıklı k!Testimony 
Uza k Sesler Durgun Yaşomlor/Distont Voi ce s  Stili lives 

iNGiLTERE (GALLER)/UK (WALES) 
Güller Aça cak/Coming Up Roses 

i NGi LTERE-i SViÇRE/U K-SWITZERLAN D 
Al i ce 

iRANilRAN 
Kira cılor/The lodgers 

iRLANDA CUMHURiY ETi-ABD/ 
REPUBLIC OF IRELAND-USA 
Cal 

iSPANYA/S PAl N 
Bernordo Albo'nın Evi/The House of Bernordo Albo 
Cenne tte Bulusolım/Woit for Me in Heoven 
Delilerin Sova �ı/The Wor of the lunoti cs 
El Dorodo ' 
Işı k ve Gölg e/lights and Shodows 
Senyero/lo Senyara 
Toli hsizli k/Misfortune 
Te k Arodığın Benim/l 'm the Only One You're loc king For 

156 

1 70 

46 
1 35 
1 51 
68 
51 
39 

149 

48 

76 

1 78 

129 

187 
189 
188 
190 
186 
185 
184 
84 



iSRAiUISRAEL 
Stalin'in Yoldaşları/Stalin's Disciples 
Yazsonu Hüzünleri/l.ate Summer Blues 

iSVEÇ/SWEDEN 
PrCMJdon Sonro/After the Reheorsal 
Y önetmen: Andrei Torlı:ovski/Directed by Andrei Torlı:ovski 

iSViÇRE/SWITZERL AND 
Mekôn: Afrikollocation: Africo 

iTALYAIITALY 
Ay{The Moon 
Devrimden Onee/Befare the Revolution 
Ermiş Ayyaş Destonı/The l.egend of the Holy Drinker 
Gülünç Bir Adamın Trajedisi/The Tragedy of o Ridiculous Man 
itolyon Gecesi/The ltolion Night 
Maske/The Mosk 
Mignon Gitti/Mignon Has left 
Orümc�in Stratejisi/The Spider's Stratagem 
Siyah Gözler/Dorlı: Eyes 
Stradivori 
Umutlar Yanno/lt's Hoppening Tomorrow 

iTALYA-FRANSAIITALY-FRANCE 
Kırmızı Pazortesi/Chronicle of o Deoth Foretold 

iTALYA-FRANSA-FEDERAL ALMANYA/ 
ITALY-FRANCE-FRG 
Konformist/The Canformisi 

JAPONYAIJAPAN 

1 75 
1 62 

49 
55 

54 

99 
96 

1 59 
1 00 
1 54 
34 

141  
97 
72 
47 

1 76 

88 

98 

Şeytan Tüyü!Tompopo 1 73 

JAPONYA-iSViCRE/JAPAN-SWITZERLAN D 
U(lultulu Tepeler/Onimor� 78 

KANADA/CANADA 
Amerikan lmporotorlu(lunun Çöküşü/ 
T he Decline of the American Empire 
Döner Kopılor/Revolving Doors 
Model Çalışmalarıilife Closses 

1 68 
57 
37 

KANADA-iSViCRE/CANADA-SWITZERLAND 
Tepeden Tırno(la/Stroight For the Heort 13 1  

KOLOMBiYA-iSPANYAICOLOMBIA-SPAIN 
Roma'da Mucize/Miraele in Rame 85 

KÜ BA-iSPANYAICU BA-SPAI N 
Parkton Mektuplarileners From the Park 

KÜ BA-iTALYA-iSPANYAICU BA-ITALY-SPAI N 
Kocamon Konarlı l�tiyor Adam/An Old Man With Enormous Wings 

ı. . ... 
LÜBNAN-FRANSAILEBANON-FRANCE 
Ertelenmiş Bir YaşamlA Suspended life 

MACARiSTAN/HUNGA�Y 
Cehennem D�irmenl�ri/Mills of Hell · 

Sevgiler, Anne/i.cıove, Mbther 
Son Metin/l.ast Menuscript 

MACARiSTAN-iTALYAIH U NGARY-ITALY 
Miss Arizono ·,, 

MADAGASKAR-FRANSA/ 
MADAGASCAR-FRANCE 
Ta bataba 

81 

83 

134 

71 
1 80 
38 

58 

1 33 

MEKSiKA-iSPANYA/MEXICO-SPAIN 
Bayan Forbes'in Yazı/The Summer of Miss Forbes 87 

M ISI R-FRANSA/EGYPT-FRANCE 
Yaz Hırsızlıkları/Summersoults 1 57 

POLONYA/POLAND 
Ask Üzerine Kücük Bir Film/A Short Film About l.ave l l l  
D�vler Ülkesind�/Kingsize 1 77 
Gece Bekçisinin Bakış Açısı/Point of View of the Night Porter ııo 
Kör Tolih/Biind Chence 1 09 
Öldürme Üzerine Küçük Bir Film/A Short Film About Killing ııo 
Yukarısı .. ./Upstoirs ... 31 

SSCB/USSR 
Acı/Agony 70 
Asık Gorib/Ashık Kerib 40 
Bi'r Ölüderi Mektuplarileners From o Deod Man 1 28 
Boris Godounov 64 
Hınzır Oykü/A Wicked Tale 62 
Kor leeporının Soyu/Descendant of the Snow leopord 1 58 
Komiser/The Commissar 1 42 
Mucize/Believe it or not 1 79 
So() u k '53 Yazı/Cal d Summer of '53 1 32 

T Ü  RKiY EITU RKEY 
Arobesk/Arobesque 32 
Arkadaşım Şeytan/Mephisto, My Friend 207 
Ateş Böc�i/Firefly 1 98 
Bir Tren Yolculu(lu/A Troin Trip 42 
Cahide 211 
Dünden Sonra, Yarındon Onee/After Yesterdoy, Belare Tomorrow 1 93 
Dünürü Dünya/The Queer World 201 
Gece Donsı Tutsakları/Captives of o Night Dance 1 96 
Gecti Bu Dernde Dünyadon Mimarların Piri Sinan/ 
Fro� T his '-1\hrld Passed Sinan , "The Greatest of All Architects" 210 
Gömlek/The Shirt 200 
Hanım/The l.ady 208 
Kara Sevdalı Bulut/Cioud in l.ave 202 
Melodram/Melodrama 205 
Ö(jretmen!The Teacher 204 
Polizei 1 97 
Reis Bey/The Judge 206 
Uçurtmayı Vurmasınlar/Don't let Them Shoot the Kite 1 95 
Üçüncü Gaz/The T hird Eye 1 99 
Yansıma/Reflection 194 
Yedi Uyuyanlar/The Seven Sleepers 203 
Zengin Mutfa(lı/The. Kitchen of the Rich 209 

VENEZÜ.El�iS
.
PANYAIVENEZUELA-SPAIN 

Muriu Bir Pr;ı_�ar/A Hoppy Sunday 82 

Y ENi ZEL ANDA-AVUST RALYA/ 
NEW ZEAL AND-AUST RAL IA 
Bir Ortaça(l Yolculu(lu!The Navigator: A Medievol Odyssey. . . ......... 1 63 

YUGOSL AVYAIY UGOSLAVIA 
Filmin Adı Yok/A film With No Name 

YUNANiSTAN/GREECE 
Avcılor/The Hunters 
Helidonya ÇocukiGJrı/Children of Helidonas 
Kilere'ya Yolculuk/Joumey to Cytlıera 
Kumponya/Travelling Players .. . 
Taş Yılları/Stone Years ... 

.. .. .... . . ..... ....... . ..... .. ... . . 35 

.. 92 
..... .. ..... ......... ... 41 

Yuvona Hoşgeldin Yoldaş/Happy Homecoming Comrade .... 

......... 93 
........... ..... 91 
.. ....... ..... 1 37 

1 38 

YUNANiSTAN-FRANSA-ITALY/ 
GREECE-FRANCE-ITALY 
Puslu Monzaralar/l.andscape in the MisL 94 

15 



FARKL I  B i R REKLAM 
A D I FFERENT ADVERTISEM ENT 

Yönetmen / D i rector 
Senaryo/ Script 

Oyuncular 1 Cast 

Yapı m/ Production 
1988 / Renkl i  (co l or) 

: edr l i m ited ş i rketi 
: özel eğ itim-danışmanl ık

rehber l ik-yayıncı l ı k /  
tra in ing-consult ing
guid ance-publ ish ing 
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Uluslararası F i lm Festival i  kataloğuna bir  
reklam ver ir ler  . . .  
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G rafi k sanatçısı a ldı  "mouse " u e l ine ;  yazdı ,  

ç izd i ,  boyadı ,  işadamı na verd i .  işadamı hareketl i  

grafi klerle süsledi y ı l l ı k  satış rakamları n ı .  

"Mouse " bestecin in  e l i n e  geçt i . �����-���� Bas, bateri , saksafon ,  keman , 

d iyez , bemol oradaydı .  Doktora veri l i nce Amiga ' n ı n  akı l l ı  uzantısı 
. J J J J U ) - - t n > n t l  

hastalar, hastal ı klar düzen le 1 l ._tJ. � · · �� geldi ler ekrana. Yazar "mouse " c 
IEIYA ,_II 

bi r  i k i  doku n d u ,  k lavyeye geçti . Siz ister 

ç izgi f i lmcide n ,  ister modacıdan devral ı n  

Am iga'yı ve üstün yetene kleri n i .  
IESliNAI rAif/Cl 

" Made i n  Amiga " lara yeni leri n i  katı n .  

Tel e teknik ElEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş. 
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Müzik ve sanat dolu Avusturya t a t i 1 i 
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Sinemaya seyirci kalmayin�' · 

Cumhuriyet sinema sayfalan 

size seyretmeye değer filmleri 

"okuma" fırsatı da veriyor. Uzman 

kalemlerden eleştiriler. Çekim 

hikayeleri. Yönetmen ve 
oyuncularla ilgili haberler, 

röportajlar. Dünyanın her yerindeki 

sinema olaylarından en kapsamlı, 
. .  

taze haberler. Once Cumhuriyet 
sinema sayfalarında. 

' 
\ \ 

Çünkü Türkiye' de sinema sanatına 

en çok yer ayıran gazete Cumhuriyet. 
Sinemaya 

• • 

seyırcı 

kalmayın. 

Sinema yı 
Cumhuriyet'te 
izleyin. 



No 77 5 , 1 34 .  

. . . Nickel<*t>n'l 

günlerde, Fransa'da Melies ilk fılmlerini çekiyor, 

Amerika'da Nickelodeon salonları ilk sinema 

seyircileri ile dolup taşıyordu. 

Bugün, Gillette Contour'lu yıllarda, İstanbul 

Uluslararası Film Festivali'nde Bergman, Kubrick, 

Tavemier, Ivory, Huston, Spielberg gibi ustaların 

PA TENTED NOV . 1 5 , 1 904 . 

7U/e�r.· -� k. 4�ı 
yetkin fılmlerini izleme olanağını buluyoruz. 

Kendi teknolojisinde dünya lideri Gillette, tüm 

sinemasevedere şenlikli günler diler. 

GillettEi 
' 'Tırasta uluslararası kalite'' 

, 
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A ltı yaşındayken hecelemeye başlayan, 

on yaşında derdini aniatmayı beceren, 

yirmisinde konuştuğu dili sanata dönüştüren, 

otuzikisinde sesini kullanmayı öğrenen, 

kırk yaşlarında rengi keşfeden, 

altmışlı yıllarını sürdüğünde 

ufkunu iyiden iyiye genişleten, 

bug�n doksan yaşını çoktan aşmasına 

rağmen hep "yeni"nin peşinde koşan 

ölümsüz büyücüye saygıları Manajans IThompson O 





'' Eğer, her şeye karşın, yıkma eylemi amacına henüz 
tam olarak erişememişse, bu sadece, milyonlarca 
destekleyicisi ve amatörün sinema sanatına karşı 
gösterdikleri vefa/ı bağlılıktan ileri gelmektedir.• '' 

'· 

Uluslararası Istanbul Sinema Günleri'nden 
Uluslararası Istanbul Film Festivali'ne . . .  

Emeği geçenleri kutlarız. 

0 Cbarles Chapltn, Şarto/Mareel Manin, Bilgi Yczyınevi, 1972 
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8. iSTANBUL ULUSLARARASI FiLM FEST iVALi 
8th iSTANBUL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

1989 
ULUSLARARASI YARISMA SECiCi KURULU 

, , 

JURY OF INTERNATIONAL COMPETITION 
Başkan/President 

Theo ANGELOPOU LOS 
Üyeler/Members 

Müjde AR 
Manuel Gutierrez ARAGüN 

Catherine BREI LLAT 
Cevat ÇAPAN 

Krzystof KI  ESLOWSKI 
Darioush MEHRJ U I  

Renate MICH EL  
Nikita MIKHALKOY 

, .  
\ 
\ ,  
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U LUSLARARAS I YARIŞMA BREZI LYA 

ÖLÜMSÜZ PAGU 
NAMENTE PAGU 

PAGU FOREVER 

Yönetmen/Director: Norma Bengeli Senaryo/Screenplay: Morcia d e  Almeida, Gerolda Carneiro, Narma 
Bengeli Görüntü Yönetmeni/Photography: Antonio luiz, Mendes Soores KurgıJEditing: Dominique Paris 
Müzik/Music: Turibio Santos, Roberto Gnatalli Oyunculan'Cast: Carla Camurati, Antonio Fogundes, Nina 
de Podua, Esiher Goes, Paulo V illaca, Suzana Faini, Norma Bengell, Otavio Augusto Yapım/Produdion: 
Flai Comunicacoes ltd. Dünya Hakları/Export Agent: EmbraFilme Rua Mayrink Veiga 28/3 Rio de Janeira 
BR AZIL Tlx: 02122896 
1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 100' 

" PAGU" yirminci yüzyılın ilk yarısında, politika, edebiyat ve sanat alanlarındaki etkinlikleriyle 
Brezilya'nın burju110 kesimini şoka u�ratan eylemci Patricia Gal110o'nun öyküsünü anlatır. Galvao 
1920'1i yıllarda Soo Poulo kentinin enielektüel çevrelerine girdi�i sıralarda Pagu lakabını edindi. Kısa 

zamanda gerçeküstü şiirin ilham perisi kimli�ini kazanon Pagu, yazar Oswald de Andrade ile fırtınalı bir 
aşk ilişkisi yaşadı ve ondan bir çocu�u oldu. Politikada militan bir tutumu benimsedi ve Brezilya Komünist 
Portisi 'ne katıldı. Tutuklandı ve işkence gördü. Hollywood, Pekin, Moskol/O ve Paris'i gezen Potricia 
Gal110o, Paris'te bir kez daha hapse atıldı ve Nazi Almanya'sına gönderilmekten zor kurtuldu. Geri 
döndü�ü Brezilya'da kendisini farklı bir son beklemiyordu: burada da beş yıl süreyle hapis yattı. Hapisten 
çıktıktan sonra Komünist Parti ile ba�larını kopardı ve kendini öncü tiyatro çalışmalarına adadı. 
Bengeli'in filmi Brezilya Modernizmi'ni beyaz perdeye taşıyar ve bu akımın en güçlü özelliklerini ortaya 
çıkarıyor: 1920'1i yılların Soo Paulo burju110 sınıfınca benimsenen tüm hayelci standartlar ve kalıplarla 
sa110şmayı göze alan yeni bir duyarlılı�ın su yüzüne çıkışı ve olayları önyargısız görme yüreklili�i. Tüm bu 
nitelikleriyle modernisi akımın temsilcileri, gerek sanatsal, gerekse toplumsal planda şok edici bir etki 
yarattı lar. 

" PAGU" tells the story of Potricia Gal110o, o political, literary and artistic activist who shocked 
Brazilian bourgeois society during the first half of the century. She gained the nickname Pagu 
when she was introduced into the intellectual circles of Soo Paulo during the 20s. She became the 

muse of surreelisı poetry and had an outrageous· affair with the writer Oswald de Andrade, with whom 
she had o child. She soan became militani politically and joined the Brazilian Communist Porty. She was 
arrested and tortured. She traveled to Hollywood, Peking, Moscow, and Paris, where she was once 
again imprisoned and almasi seni to Nazi Germany. She returned to Brazil, where she soan found 
herseli again in prison for five years. When released, she broke with the Communist Porty and de110ted 
herseli to the production of liOnguard theater. 
Bengell's film brings the Brazilian Modernism back to the screen and explores its strongest characteristics: 
the emergence of o new sensibility capable of fighting against all the mythic standards and models 
absorbed by the Soo Poulo bourgeoisie of the twenties and the courage to see things without prejudices. 
This ecused the seandal effect that the modernists produced in the arts as well as in the social field. 

NORMA BE NGELL 

Sinema kariyerine oyuncu olara� 1959 
yılında adım atan Norma Bengeli 70'i 
aşkın filmde rol aldı ve 1962 Cannes 
Festi1101i'nde Altın Palmiye ödülünü 
kazanan "O Pagedar de Promessas" 
filmindaki çalışmasıyla ününü dünyaya 
duyurdu. Gluber Rocha, Ruy Guerra 
ve Walter Hugo Khouri gibi büyük 
yönetmenlerle yaptı�ı çalışmalar 
sayesinde kısa zamanda Yeni Brezilya 
Sineması'nın ilham perisi konumuno 
yükseldi. 1981 yılında Glauber Rocha 
ile sürdürdü�ü film çalışmaları 
sırasında, yapımcılı�a başlamaya karar 
verdi ve o günden başlayarak çeşitli 
video filmleri ile kısa metrajlı filmierin 
yapımcılı�ını ve yönetmenli�ini üstlendi. 
ÖLÜMSÜZ PAGU ilk uzun metrajlı 
filmidir. 

Starting her career in 1 959, Norma 
Bengeli has acted in more than 70 
films and became famous for her work 
in "O Pagedar de Promessas", winner 
of the Golden Palm at the 1962 
Festival of Cannes. Her work with great 
filmmakers such as Glauber Rocha, 
Ruy Guerra and Walter Hugo Khouri, 
soan turned her into the muse of the 
New Brazilian Cinema. While 
shooting with Glauber Rocha in 1981, 
she decided to work with productions 
and has since then produced and 
directed several video and short films. 
ETERN AMENTE  PAGU is her first 
feature film. 



SOYTARI VE KRALiCE 
SASEK A KRALOVNA 
THE JESTER AN D THE QUEEN 

Yönetmen/Director: Vera Chytilovo Senaryo/Scnıenplay: Boleslov Polivko, Vero Chytilova Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Jan Molir Müzik/Music: Jiri Bulis Oyuncular/Cast: Boleslov Polivko, Chontol 
Pouloin, Jiri Kodet, V lostimil Brodsky Yapım/Production: Borrandev Film Studio Dünya Hakları/Export 
Agent: Czechoslovok Filmexport Voclovske Nomesti 28 Prague 1 Tlx, 122259 prg 

1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 14 '  

Kraliçesini eglendirmek zorunda olon bir ortoçog soytarısı ve aynı ortamda, aynı şato içinde ancak 
günümüzde yaşoyan bir şoto bekçisinin öyküsünü anlatan, düşsellik ile güldürünün birbirini 
tomomlodıgı bir film. Şoto bekçisi Sloch'ın sorumluluklarındon biri de, şotonun çevresindeki 

olagenüstü güzellikteki parkı gezmeye ve ormono eglenmeye gelen ziyoretçilere göz kulak olmaktır. Bir 
Alman turist, Konig, yonında nişanlısı ile şatoya gelir. Sloch, kızdo düşsel kraliçesinin bir eşini görmüştür 
sanki. Düşlerindeki kraliçe ile olon karmaşık ilişkisi daha belirgin bir biçimde ortoya çıkar. Sloch, bu güzel 
kadının, kraliçenin, o korktugu ve hayran oldugu eşsiz güzelligin, bir ikizi olup olmodıgını anlamoya çalışır. 
Ancak genç kadın onun bu davranışını kendi bakış açısından yorumlar. Birbirinden tümüyle farklı iki yaşam 
biçimi orasındaki çelişkiler kaçınılmazdır. Tıpkı soyları gibi Sloch do yenik düşer. 

Üstün yetenekli Çek pondomimci Boleslov Polivko filmde soytorı ve Sloch rollerini üstlenmiş. Aslında sahne 
için ü�tilmiş bu mim öyküsünün yazan Polivko, !ilmin senaryosuna do katılmış. Çocukluk günlerinin 
mosollonnı hala onımsoyon herkesi hoşnut edecek bir film SOYTARI V E  KRALIÇE. 

rough o perfeci blend of fantasy and comedy, the film unfolds the story of the medievol jester, who 
om�· whot moy, must eniertcin his queen. The custodion Sloch corries out his duties in the same 

selfing; in the same costle, but the time is the present. One of his responsibilities is to look alter the 
visitors who come to enjoy the splendid deer-pork and foresis araund the cosrie. Konig, o Gertnon tourisi 
is occomponied by his fionce and Sloch sees in her the double of his fantasy queen. His strangely 
complicoted relationship with the queen of his imagination becomes even more invalved. Sloch tries to 
discOYer w,lıether this beoutiful woman is identitol to the queen , that foscinoting beouiy he had both 
odmired and feor1td. But the young womon will interpret his behaviour in her own personal woy. Conflict 
between M:o diorı1ııtricolly opposed lifestyles is unovoidoble. Sloch succumbs just os the jester did. 

Boleslov Polivko, the outstanding Czech mime, ploys the double role of the jester and Sloch. He has olso 
written the story -of the mime originolly produced for the stoge and he is the co-outhor of the film's 
screenploy. This is· o film that would please onyone who stili remembers the childhood toles. 

VERA CHYTI LOVA 

1929 yılında, Ostrova, 
Çekoslovakyo'do dogdu. Brno'do 
mimarlık egitimi gördü, daha sonra film 
kopyoları çıkoran laboratuar teknisyeni 
olarak çalıştı. Chytilovo, 1953'de 
Borrondov 'do kloketçi olarak işe 
başladı ve yönetmen yordımcılıgıno 
kadar yükseldi. 1 957'de yönetmenlik 
egitimi görmek üzere FAMU'yo 
koydoldu. 1 962'de yoptıgı mezuniyet 
filmi "Strop/Tovon", 1963'de 
Oberhousen'de Film Kulüpleri 
Fedarasyonu Uluslarorası Ödülünü aldı. 

Bom in Ostrova, Czechoslovakio in 
1929. She studied orchitecture in Bmo, 
loter worked os trocer and loboratory 
technicion. Chytilova storted ot 
Borrandev in 1953, os clopper-girl, 
maving on to continuity and assistant 
director. In 1957 she enrolled os o 
student ot FAMU to study direction. 
Her grouduotion film "Strop/Ceiling" 
mode in 1962 won the International 
Prize of the Federation of Film Clubs ot 
Oberlhousen in 1963. 

FILMLERI / FI LMOGRAPHY 
1962 Strop/Tovan 

Pytel Plectı/Bit Torbası 
1963 O Necem Jinem/Bir Başka 

Yaşam Tarzı 
1965 Perlicky no dne/Derinlerin 

Incileri 
1966 Sedimkrasky/Popotyolor 
1969 Ovoce Siromu Rojskych 

Jime/Cennet Ageçlerının 
Meyvalarını Yedik 

1976 Hra o Jobiko/Eimo Oyunu 
1979 Ponelstory 
1983 Founovo Prilis Pozoni 

Odpoledne 
1987 Sosek o KralovnoNole ve Dam 
1988 Kopytem sem, kopytem tom 
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U LUSLARARASI YARIŞMA BELÇIKA 

MÜZiK ÖGRETMENi  
E MUSIC 

THE  MUSIC TEACHER  

Yönetmen/Director: Gerard Corbiou SenaryoiScreenplay: Gerard Corbiou, Andrt\e Corbiou Potrick lrotni 
Jocqueline Pierreux Christian Watton Görüntü Yönetmeni/Photography: Wolter Von den Ende 
Kurgu/Editing: Denise Vindevogel Müzik/Music: Mohler, Verdi, Bellini, Mozart, Schubert, Schumonn 
OyunculariCast: Jose Von Dam, Anne Roussel, Philippe Volter, Sylvie Fennec, Potrick Bouchou 
Yapım/Produdion: Jocqueline Pierreux, RTBF, K2 One Dünya Hakları/Export Agent: K2 ONE 24, Bd louis 
Schmidt 1040 Bruxelles BELGIUM Tlx, 24855 IDEA 1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Yüzyılın başı. Büyük opera şarkıcısı Joochim Dolloyroc, sahnede her zamanki gibi olo�onüstü. Ancak, 
bu akşomki duyurusu hayranlarını düş kırıklı�ıno u�rotıyor. Kendisine piyonodo eşlik eden conyoldoşı 
Estelle ile birlikte artık sahneden ayrılmaya karar vermişlerdir. Bundan böyle, yaşamını, tek ö�rencisi, 

en iyi arkadaşının kızı Sophie'ye odoyocoktır. Bu genç hanım olo�onüstü bir sese sahiptir ve Joochim bu 
sesi daha do mükemmelleştirecektir. Sakin yaşantısını sürdürdü�ü günlerden birgün Joochim köy pazarında 
Jeon'o rostlor. Bu gencin sesi de umut vericidir. Onu şotosuno ço�ırır. Acımasız bir çalışma temposu ile bu 
iki gencin ses e�itimini tamamlar. Bu orada dört insan orasında karmaşık bir ilişki gelişmektedir. Sonunda 
Joochim, ö�rencilerine bir şarkı yarışmasına katı lma izni verir. Bu yarışma Prens Seetti taralındon 
düzenlenmektedir. Çok zengin bir soylu olon Prens, Joochinı'e büyük bir kin duymoktodır. Kendisi de bir 
zamonlar ünlü bir şarkıcı olon Prens, bir şarkı yarışmosında Joochim'i altetmeye çalışırken sesini yitirmiş ve 
oradan geçen 20 yıl ono bu olayı bir on için bile olsun unutturomomıştır. Olonlardon tümüyle Joochim'i 
sorumlu tutmaktadır Prens. Şimdi, koruması altındaki Arcos orocı lı�ı ile Joochim'in bu iki ö�rencisini 
yenecek ve ondan öcünü olacaktır. Yarışma sonuçlonıncoyo kadar kimin kozondı�ı onloşılomoz, çünkü 
yarışmacıların yüzleri moskelidir . . .  

Yönetmen Corbiou, meydan okuma ve tutkunun işlendi�i b u  
.
duyarlı ve acımasız öyküden, görüntünün ve 

müzi�in olo�onüstü güzellikle dengelendi�i eşine az rastlanır bir sinema olayı çıkarmış. Göreceli 
entellektüel konusuna karşın, ono tema hiç de yoboncımız de�il, tinsel doyum ve sonotlar gizlerin bir 
kuşakton di�erine aktarılması. Müzik, şan, opera ve sinemanın bu gör�emli bileşimi özellikle müzikseverler 
için gerçek bir şölen. 

· T:e oction tokes ploce ot the beginning of the century. As every time he oppeol'; on the stoge, the 
greot opera singer Joochim Dolloyroc ochieves o true triumph. Nevertheless, this eve n ing he 

nnounces to the dismoyed oudience that he is quitting the stoge forever. He retires with his 
occomponist and componion, Estelle, to consocrote his life hencelorth to one single pupil, Sophie, the 
doughter ol his best lriend. The young lody passesses on odmiroble voice, Joochim wonts to moke it 
perfed. One day Joochim morket whose voice promises to be superb. He invites him to his cosrie for o 
bit of professionol polish. With the rhythm of the seosons, Joochim imposes the pitiless low of perleetion 
on his two pupils. Complex relotionships develop between the leur people. One day, Joochim decides to 
let his pupils porticipote in o greot singing cantest orgonized by Prince Scotti, o fobulously rich potran of 
the orts who develops o lierce hatred for Joochim. He wos o fomous singer too, until the day he lost his 
voice while trying to beot Joochim in o lierce singing contest. For 20 yeol';, the Prince hos never forgiven 
Joochim and now he thinks he can revenge himseli through these young pupils who will compele ogoinst 
his protege Arcos. The seng cantest leoves the outcom e in suspension becouse porticiponts weor mosks . . .  

This sensitive, violent story obout chollenge ond possion i s  o seldom-seen balance o f  narrative, image 
and music that spells class. Despite its relotively highbrow subject motter, the centrol theme is lomilior: the 
spirituol initiotion, the passing on of ortistic secrets from one generetion to onother. Music, song, opera 
and cinerne blend noturolly into o totolity for the screen that will coptivote the oudiences. A reel feost for 
music lovel';! 

'. 

GERARD CORBIAU 

194 1 'de Belçika 'da do�du. lnstitut des 
Arts de Diffusion'do yönetmenlik e�itimi 
gördü. 1968-1973 yılları orasında , 
RTBF'nin Bilim Bölümünde çalıştı. Daha 
sonra, müzik ve dans üzerine yapılan 
de�işik program ve belgesellerde 
yönetmen olarak katkıda bulundu. 
1 980'de Müzik-Opera-Bale Servisinde 
çal ışmaya başladı ve bir dizi müzikal 
portre filmi yaptı. TV filmleri tüm 
Avrupa televizyonlarında 
gösterilmektedir. MÜZiK OGRETMENi 
i lk sinema filmidir. 

Born in 1941 in Belgium. He studied 
directing ot the lnstitut des Arts de 
Diffusion. From 1968 to 1 973 he 
worked for the Science Department of 
RTBF, subsequently colloboroting with 
the television's journolistic team os 
director of vorious programs and 
documentories on music and donce. In 
1980 he storted working with the 
Music-Opero-Bollet Service of RTBF 
and mode severol musicol portroits. 
His TV films are widely distributed 
throughout European television 
networks. LE MAlTRE DE MUSIQUE is 
his first full-length fiction for cinemo. 



ULUSLARARASI  YARIŞMA POLO YA 

YUKARlSI . . .  
i GORE . . .  

UPSTAIRS . . .  

Yönetmen/Director: Andrzej Damalik Senaryo/Scnıenplay: Wlodyslow Terlecki bosed on the novel 
"Going Upstoi�, Going Downstoi�" by Michel Cheromanski Görüntü Yönetmeni/Photography: Doriusz 
Kuc Müzik/Music: Jerzy Sotanowski OyuncularfCasl: Mociej Robokiewicz, Jan Nowicki, Anna Dymno, 
Mono Pokulnis, Mogdelona Wojcik Yapım/Produdion: Koral lrzykowski Studies, Film Group "DOM" 
Dünya Hakları/Export Agent: Film Pelski Mozowiecko 6/8 00-048 Wa�aw POLAND 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 10' 

Koral, Güzel Sanotlar Akademisinde okuyan bir ö�rencidir. �ustos 1939'da okulunu bırakır ve 
Usta'dan (yenilikçi ressam, oyun yazarı, düşünür Stonislaw lgnancy Witkiewicz'den esinlenerek 
yaratılmış bir karakter) "gerçek sanat"ı ö�renmek için Zakopane'ye gelir. Koral burada Usta'nın 

orkodaşlorı ile tonışır; kendilerini sanatın, uyuşturucu ve erotizmin çekicili�ine kaptırmış, de�işik 
geçmişlerden gelen bir sanatçı, aristokrat ve plütokrat tokımıdır bu insanlar. Koral, Usta'nın "lkibaşlı Bir 
Buza�ının Metalizi�i" adlı oyununu sahneleyen bir tiyatro grubunda çalışmaya başlar. Usta ile arkadaşlık 
kurar ancak Usta bir çırak istemiyordur artık. Çünkü, dünyanın yakında yok olaca�ına inanmaktadır. Bu 
küçük çevrede ortalık gittikçe bulanmaya başlar; kavgalar, entrikalar alır başını gider; insanlar kurtuluşu 
alkol ve uyuşturucuda arıyorlardır artık. Barones de intihar ederek çözer sorunlarını. Barones'in 
cenazesinden sonra, Koral bir kez daha Usta ile konuşmaya çalışır. Ancak Usta buna pek istekli de�ildir: 
aynada, tam bo�azının hizasına gelen yere, kanla çizgiler çizmekle meşguldür. Kısa bir süre sonra , Usta 
kalabalık bir trene ariayıp, Varşova'yo gitmek üzere yola çıkarken, Alman ordusu kente girmektedir . . .  

Koral i s  o student of the kademy o f  Fine Arts. He quits the school and i n  August 1939, comes to 
Zok9pane to study "True ort" from the Master - o charocter pallerned to resemble Stanislaw 
goacy Witkacy, modernisi painter, playwright, philosopher. T he young man meets the Master's 

lriends; ortisls, oristocrats, plutocrats, highlande�. people from o variety of background, all fascinated by 
art, drugs, erotism. Koral is hired by o stage theeter troup performing the Master's play titled "The 
Metaphysics of o Twohead Cal/". He gets lriendly with the master, bul the Master doesn't want any 
follovvees because he is convinced the world will soan be destroyed. The atmesphere in the Iiiiie world is 
geliing heovy; quprrels and plots have started, people seek oblivion in aleohal and drugs, the Boraness 
linds it in suicide. �lter her lunerol Koral again tries to have o laik with the Master. Bul the Master does 
not /eel like'>talkirig:"+ıe is painting bloody streaks on the mirror exactly where his neck is reflected. Soan 
alter the Ma'ster leaves for Wo�ow on o crowded train. The German army ente� . . .  

'· 
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U LU SLARARASI YAR I ŞMA TÜRKiYE 

ARABES K 

ARABESQUE 

Yönetmen/Director: Ertem E�ilmez SenaryoiScreenplay: Goni Müjde Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Aytekin Çokmokçı Müzik/Music: Atilla Ozdemiro�lu Oyuncular/Cast: Müjde Ar, Şener Şen, U�ur Y ücel, 
Üstün Asutoy, Necati Bilgiç, Kodir Sovun Yapım/Production: Arzu Film-Erler Film Dünya Hakları/Export 
Agent: Arzu Film-Erler Film Mohyocı Sok. Eren Han Beyo�lu-jsıonbul 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 95' 

AR ABESK filmi yermeden, kötülemeden yaşamınıza, küçük bir pencereden bakıp, kimi onlar 
yoşontınızdon kesitler bulup, kah gülüp, kah o�loyorok seyredece�iniz bir film . . .  Doğunun mistik 
yaşam tarzının, koro sevdonın onlatıldığı bu filmde, iki küçük çocuktur birbirini seven. Büyürler; 

sevgileriyle, sorunlarıyla. Tek istekleri beraber olmaktır, peşlerinde dolaşan kötü koderden haberleri 
olmadan. Onlar birbirlerini ister, kader oralanno girer; onlar birbirlerini ister, kader oralanno girer, to ki 
ölüme kadar. Ölümden sonra mutlu olacaklarına inanon iki sevgiliyi Tanrı katında bile acı bir sürpriz 
beklemektedir. Kötü kader! 

ABESQUE is o film which you can wotch with loughs or teors from now and then, and locking ot 
our own life without satirising or criticizing, or ot times finding scenes of your own life in it . . .  lt 
eseribes the mystic orientol life and the meloncholic love. The lovers are two smail children. They 

grow up, bringing olong their love and their problems. T heir only wish is to be together, bul they are 
unowore of their cruel Iate. Eoch time they desire one onother, it drives the lwo lovers oport and this 
goes on until deoth. Even up in Heovens, o bitter surprise is owoiting the lovers who hope to be hoppy 
ot lost. T he cruel Iate! 

ERTEM EGi LMEZ 

1929 yılında Trabzon'da doğd�. Konya 
Lisesinden sonra Istanbul'da Iktisat 
Fakültesinden mezun olarak yoyı�ılık 
hayatına başladı. Yayımcılık 
hayatındaki boşonlarındon başka, 
değişik iş olonlarında hayatını devam 
ettiren E�ilmez, 1963 yılında Efe Filmi 
kurorak ilk filmi "Yaman Gazeteci" yi 
gerçekleştirdi. Daha sonra Efe Filmi 
kapayıp, Arzu Filmi kuran E�ilmez, Türl 
Sinemasına oltmışın üzerinde eser 
kazandırdı. 

Barn in Trabzon in 1929. Alter 
groduoting from Konya Highschool, he 
had o eA in economics from Istanbul 
University and storted to work in 
publishing businees. Founding Efe Film 
in 1963, he mode his first film, "The 
Clever Journolist". He loter elesed 
down Efe Film and founded Arzu Film 
He has contributed over sixty films to 
the Turkish cinerne since then. 

ÖNEMLI FILMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1 970 Sürtük!The Trollop 
1971 Senede Bir Günlünce in o 

Year 
1973 Canım Kordeşim/My Deor 

Brother 
1975 Hebabom Sınıfıffhe Roscols' 

Class 
1976 Bizim Aile/Our Family 
1 979 Erkek Güzeli Sefil Biloffhe Poar 

and Hondsome Bile 
1981 Hebabom Sınıfı Güle Güle/Bye 

Bye to the Roscols' Class 
1984 Namuslu/Honesi 
1 988 Arobesk/Arobesque 



U LUSLARARASI YARISMA FRANSA 
I NTERNATIONAL COMPETITION FRANCE 

AGLAMA SEVGiLiM 
MY LOVE 

DON 'T CRY MON AMOUR 

Y6netmen/Director: Tony Goriif SenaryoiScreenplay: Morie-Helene Rudel Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Jacques loiseleux KurgıJEditing: Cloudine Bouche Müzik/Music: Raymond 
Alessondrini OyuncularıCast: Fonny Ardonl, Jeon-Pierre Sentier, Remi Martin Yapım/Praduction: Michele 
Ray-Govras, K.G. Productions Dünya Hakları/Export Agent: K.G. Productions 244 rue Saint Jacques 
75005 Paris FRANCE 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

E ski sinema binası Alhombro'nın gösteri m odasının altında yaşayan 20 yaşındaki Fred, ünlü bir sinema 
ustası olon Boranski'nin kapısını çalar ve ona kendisinin o�lu oldu�unu söyler. Bu ünlü yönetmenin tek 
bir filminde başrol oynamış olan annesi yakınlarda hayota gözlerini yummuştur. Boronski, şimdiye 

kadar bilmedi�i bir �lunun ortaya çıkmasına çok sevinmişlir. Yine de, bu marjinal, ama sınırsız bir 
hayalgücüne ve çekicili�e sahip delikanlının 110rlı�ının, düzenli yaşamını altüst edece�inin farkındadır . . .  
Genç adam için güzel bir film yıldızına aşık olmanın hiç de olo�anüstü bir yanı yoktur. Ama bu yıldız 
Rexanne olunca, ve genç kadın ono yalnızca bobasının karısı oldu�u için yaklaşmış ama zamanla o da 
genç adama aşık olmuşsa işler karışacak demektir. Roxanne, onu rüyalarının evine ça�ırır, üstü açık 
arabasını altına çeker, ve ilk smokininin içinde kendisiyle birlikte foto�rafçı Ilaşlerının önüne çıkarır. Bu 
şartlar alhndo kendini kaybetmemek, yonılmamok, gerçek hayatta mı yoksa bir filmde mi yoşadı�ına karar 
verebilmek olası mıdır? Sonunda genç adam, ölümden dönüp kendini hastane yota�ında buldu�unda, 
yonında Rexanne'ın tatlı sesiyle "Fred, bana ce110p veri" diye yol110rmasına dayanamaz . . .  

Duyguların şaşırtıcı ressomı Tony Goriif, l>t31AMA SEVGILlM'de b u  oldukça tehlikeli "prenses ile çoban" 
öyküsünü. öŞırılı�o, gösterişçili�e ve fazi çı duygusallı�a kaçmoda n, incelik, alçakgönüllülük ve anlayışla 
aniatmayı başarmış. Tipik fransız dekorlannda, teknik oldu�u kadar, estetik açıdan da büyük bir 
yoratıcılıkla kotonlmış bu !ilmin yalın öyküsü, bazı bölümlerde düşsel ve tüm zamanları aşan bir nitelik 
kazanmakla. Sinema tutkunları için gerçek bir şölen. 

Fred, a 20-year-old man, who used to live under the projectian booth of the old mavie-house 
Alhombro, vis� a fomous cineaste's house and tells him he happens ta be his san. His mather who 
had star.ed in. <\_single movie by the cineoste, Boronski, has just passed awoy. Boranski is very happy 

to meet this 5on whom he has never known before. SHII he doesn't doubt that the presence of this lively 
young man, quite rrıacginol but. full of charm with an unlimited imogination, will disturb his stable life . . .  For 
Fred, it is nothing ·e�troordinary to foll in love with o film star. But when that film star is Rexane and she 
opprooches him because she is married to his father and she folls in love with him too, then there are 
same troubles on the horizon. When sl:ıe takes him off to their dreom house, she gets him to drive her 
convertible, and to cfa-.his very first smoking joeket so that he can appeor with her belare the 
photographers' floshlig�ts, then he might lose control, slip up. be mistaken about a film or his life. And 
when he ends up nearly dead in hospita1, with Rexone pleoding with him in her sweet voke "Fred, 
answer mel ", he cannot resisi her. 

In PLEURE PAS MY lOVE, Tony Gotl�, this astonishing pointer of senHments and emotions, succeeded to 
treat this perilous story of "the princen and the shephard" with grace, moderation and sensibility without 
succumbing to presumpHon, pıetenHon, or over-sensiHvity. Filmed with great ingenuity in terms technique 
os well oestheHc, in the typical French seffings, this simple story someHmes passesses dreamlike and 
timeless accents. A pure joy for cinemo lovers. 

TONY GATLI F 

1948 yılında Cezayir'de d�du. 
Fransız uyru�undadır. Güzel Sanatlar 
Okulunda Sahne Sonariarı e�iHmi 
gördü. 1 969 ve 1976 yıllarında iki 
filmde rol aldı. 1957'den beri altı film 
yazdı ve yönetiL 

Bom in Algeria in 1948. He is of 
French noHonolity. He studied dramcHe 
arts in Ecole des Beaux-Arts. He 
worked as ector in two films, in 1969 
and 1976. He's been outhor and 
director of six films since 1 975. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 
1975 lo tete en rvines/Yıkılmış Boş 
1 978 lo terre au verıtre/Kanndaki 

Toprak 
1 981 Canla Gitono/Çingene Şarkısı 

(short/kısa film) 
1 982 Carre Gitono/Çingene Korosu 
1 982 les princes/Prensler 
1 985 Rue du deport/Kalkış Yolu 
1 988 Pleure pas my love/�lomo 

Sevgili m 
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U LUSLARARASI  YARIŞMA ITALYA 
I NTERNATIONAL COMPETITION 

MASKE 
LA MASCHERA 
THE MASK 

Yönetmen/Director: Fiorello Infoseeili Sena�creenplay: Adriono Apro, Fiorello lnfoscelli, Ennio De 
Concini, Enzo Ungari Görüntü Yönetmeni/Photography: Acocio de Almeido Kurgu/Editing: Froncesco 
Molvestito Müzik/Music: Luis Bocolov OyuncularfCast: Helena Benham Corter, Michael Moloney, Feodor 
Choliopin, Roberto Herlitzko, Alberto Craeec Yapım/Production: Lilio Smecchio, Ettore Rosboch, RAl 2, 
l s tituto Luce 1 ltolnoleggio Cinemotogrofico 1 Ebst International Film Dünya Hakları/Export Agent: lstituto 
Luce S.P.A. vio Tuscolono 1055 00173 Roma ITALY Tlx, 620478 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Dünya dışı bir zaman ve mekôndo geçer "MASKE"nin öyküsü; içinde, 1 8 .  yüzyılın ve Venedik'in 
izleri verdır sanki. Leonarda, viilosında lüks ve yüzeysel bir yaşam sürdüren genç bir soyludur. Voktini 
oyunlar ve içki ile geçirir. 1 7  yaşındaki oktris Iris mutsuzdur, sahnede üstlendi�i küçük roller ono 

yetmemektedir artık. Şimdiye de�in hiç denemedi�i, yetişkinlere özgü birı;eyler ister. Kısoco, ikisi de mutsuz 
ve doyumsuzdur. Bir gece, Leonordo'nun viiiasındaki bir gösteriden sonra tonışırlor. Leonordo, lris'i boşton 
çıkarmaya çalışırsa do reddedilir. Iris onun i�renç ve yoz bir kişi oldu�unu düşünmektedir. Leonarda, Iris'in 
kolbini kozanmak için, özel olarak yapılmış moskelerin ardına soklonarok, onu heryerde izlemeye koyulur. 
Bu garip ve büyüleyici güzellikteki moskelerin ardından, kişili�inin o ono de�in gizli kalmış yönlerini oçı�o 
çıkarma gücünü bulur. Aslında her maske, kişili�inin farklı bir yönünü oçı�o çıkarmaktadır; bir serüvendir bu 
onun için. Öte yanda, bu gizemli kişilikten gittikçe daha fazla etkilenen Iris de benzer bir deneyimden 
geçer, ancak ters yönde bir süreçle. Genç oktris maskelerini çıkarmak ve çelişkilerle dolu yetişkinler 
dünyasını benimsernek zorundadır, büyüme zamanı gelmiştir artık. 

Aşkın iki boyutu, gerçeklik ve yanılsamaya ilişkin sorular içeren bu ilginç aşk serüveni artık pek . 
rastlanılmayan bir öyküyü anlatıyor, yavaş ve acılarla dolu bir serüvenin ardından mutlu sona ulaŞan bir 
korı;ılıksız aşk öyküsü. Tiyatro ve maskeler bu öyküde boşroldedir. Tiyatro sahnesinde ve günlük yaşamdaki 
rolleri konu olon, karmaşık, duyarlı, ince bir zevkle örülmüş bir masal. Atmosferik ordolonlorın, "kostü'mlerin 
ve müzi�in başarıyla kullonıldı�ı bu yeni ve çekici itolyon filmi hoş bir sürpriz. 

· re film is set in on uneorthly time and ploce; the 18th century and Venice oct os o sert of echo ' · · 

within the film. Leonarda is o young noble man who leods o luxurious and superficiol life in his · 
'villo", dividing his time lozily between gomes and drink. I ris, o 1 7-year-old octress is vnhoppy, she 

lives on stoge but playing paris is no langer enough for her. She oims for something more adult which 
she hosn't yel experienced. Both of them are onxious, dissotislied by the people areund them. They meet 
one night, alter o performonce held in Leonordo's villo. He tries to seduce Iris but she fierc;ı;ly 'rejects him. 
Sh e thinks he is o repulsive and decodent individuol. To w in Iris' heort, Leonarda decides · to disguise 
himseli using especiolly mode mosks and follows her everywhere. From behind these stronge and 
beoutiful mosks, Leonarda finds the strength to reveel paris of his charocter which had been hidden up to 
that point. In foct, it's os if eoch mosk were o new revelation; therein lies the ospect ol odventure for him. 
On the other hond, I ris who is more and more loscinoted by this mysterious charocter, goes through o 
similar experience but in reverse. The octress has to remove her mosk and occept conllict and the adult 
world, she has to grow up. 
This interesting romance which osks questions obout the noture of reality and illusion in the reolm ol love, 
is o comporotive rority nowodoys, on unrepentont, full-blown romance with o hoppy ending which 
recounts the eternal tole of unrequited love which is slowly and poinlully won. Theotre and disguises are 
the twin protogonists of this tole. lt is o complex, delicote and ortfully composed loble obout play-aciing 
in and out of the theotre. This fresh and chorming Ilalion film is o delicious surprise. 

·,_ 
FIORELLA I N FASCELLI 

1952'de Roma'da do�du. El i i l i  �illorın 
yapımcısı Corlo lnfoscelli'nin kızıdır. 
1 973'den itibaren, Posclini, Bertolucci 
ve di�er bazı yönetn.enlerin 

' 

yardımcılı�ını yaptı. "lodro di Sogni" 
adlı kısa güldürü ile TV'de yönetmen 
oldu ( 1978). Daha sonra, birçok 
festivolde gösterilen 45 do kikolık 
"Ritrotto di Uno Donno Disteso" adlı 
video filmini yaptı ( 1980). TV için, 
Luciono Povorotti ve Roberto Benigni 
üzerine belgeseller hazırladı. MASKE 
ilk uzun metrojlı sinerııo filmidir. 

Born in Rome in 1952. The doughter 
of Filties film producer Corlo lnfoscelli, 
she worked os on assistant director 
from 1973 for Paselini and Bertolucci 
among others, and has olso been o 
easting director for odvertising films. 
She become o director in TV with o 
short comedy "lodro di Sogni" 
( 1 978), then mode on video the 45-
minute "Ritrotlo di Uno Donno 
Disteso" ( 1 980) which received mony 
festival showings. Also on video, she 
contributed "Po . . .  " to o canierence on 
"ltolion Cinerne of the Future" in 
1982, and she mode documentories 
on Luciono Povorotti and Roberto 
Benigni for TV. LA MASCHERA is her 
lirst cinerne leoture. 



U LUSLARARASI YARIŞMA YUGOSLAVYA 

FiLMiN ADI YOK 
ADA BEZ DOBROG NASLOVA 

A F ILM WITH NO NAME 

Yönetmen/Director: Srdjon Karanovic SenaryoiScreenplay: Srdjon Karanovic Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Bazidar Nikolic KurgıJEditing: Branislova Ceperac Müzik/Music: Zoran 
Simjonovic OyuncularfCast: Meto Jovonovski, Mira Furlon, Sonjo Jocevsko, Cedo Orobobic, Bora Begovic 
YapımiProduction: Boegrad Film, Center Film Dünya Hakları/Export Agent: Jugoslavijo Film Kneza 
Mihailovo 1 9, 1 1000 Belgrade YUGOSLAVIA Tlx: 1 1 704 yuyu film 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 89' 

Koranoviç, san filmini, Yugoslavya'nın en önemli sorunu çerçevesinde konumlandırarok, "belgesel 
masollar" dünyasına bir dönüş yapıyor. Patlamoya yüz tutmuş bu sorunlar, şu anda Kosova'da 
gündemde olan Müslüman-Ortodoks, Arnavut-Sırp ve Kuzey-Güney çatışmaları. Klasik onlamda ya 

da biçernde bir aşk öyküsü de� il bu . . .  Tanınmış bir film yönetmeni, Sırplı bir işçi ile bir Arnavut kızın gönül 
serüveni hakkında bir belgesel çekmeye çalışmaktadır. Ancak bir kan davası boşlar ve işçi genç, 
sevgilisinin erkek kordeşleri tarafından acımasızca sakat bırakılır. Kamuoyunda bir Yugoslov "Romeo ve 
Juliet" öyküsü olarak yankılonır bu. 
Genç ve yetenekli bir ekiple, 35 mm, 16 mm ve video olarak çekilen FILMIN ADI YOK, biçim ve konu 
olarak, bu yıl Yugoslavya'da yapılan en önemli film. "De�işik biçem ve teknikleri kullanarak, 
Yugoslavya'nın içinde bulundu�u güncel durum hakkında bir film yapmaya çalıştım . . .  Ulusol ve kültürel 
olarak heterojen bir ülkedir Yugoslavya, "henüz silahların konuşmodı�ı bir lübnan" oldu�u ise yaygın bir 
söylentidir. Gelişmemişli�in, ulusalcılık ve bürokrasinin daha bir çekilmez yaplı�ı koşullar içinde geçen basit 
ve duygusôl bir aşk ve sanatsol yaratıcılık öyküsü anlatmak istiyordum; bu yüzden, film-kolaj biçimi bence 
en uygunuydu. Bir başka deyişle, bir ülke olarak Yugoslavya'yı ve bir lilmci olarak kendimi yansılocak bir 
film yapmak istedim." diyor bu yürekli ve duygusol !ilmin yönetmeni. 1 n A FILM WITH NO NAME, Karanovic returns to his world of "documentary foiry toles" by situeling 

his los! film in the milieu of Yugoslovia's most explasive pelilical problem, that of the muslim-orthodox, 
Albanion-Serbid(ı, north-south question currenriy toking ploce in Kosova. Choracteristicolly it is not o 

love story in•,the d�sicol sense or style. A well-known film director is trying to shoot o documentory 
deoling with <ın unhappy love offoir between o Serbion worker and on Albenion girl. Bul o family feud 
begins and the worket is violerJriy mutiloted by his lover's brothers, the repercussions escaleting into o 
mass-medio focus" on the plight of this Yugoslav "Romeo & Juliet". 
Shot on 35mm, 1 6mm and video with,9 young and gifted crew, A FILM WITH NO NAME is the most 
chollenging film to ctıme out of Yugoslovio this year, both themotically and in terms of form. "Using o 
mixture of styles and 'te chniques, 1 have Iri ed to moke o film obaut the preseni moment in Yugoslovio . . .  o 
country which is bath notionolly and culturally heteregeneous, and which, evil rumour has it, is "o 
l.ebanon as yel without the shooting". The film-college form seemed the most appropriote since 1 wonted 
to teli o simple, humorous and sentimentol story of love and artistic creotivity in circumstonces which are 
becoming increosingly more aggressive in !heir primitivism, nationalism and bureoucracy. In other words, 1 
wonted to moke o film which would be os typical of Yugoslovio os o country os it is of me as o 
filmmaker" soys the director who made o brove and emotionol film. 

SRDJAN KARANOVIC 

1947'de Yugoslavya'da do�du. 
Prog'da FAMU'nun yönetmenlik 
bölümünü bitirdi. Bugüne de�in 
yetmişin Üstünde TV belgeseli, 
"Pogledsj me, nevernice/Bona Bok, 
Hain Kadın" ( 1974) adlı bir TV filmi ve 
"Grlom ujogode/Pervosız Yıllar" 
( 1 975) adlı ünlü bir TV dizisi yaptı. 
Birçok ulusol ve uluslararası ödül 
kazandı. Bunların en önemlisi 1978 
Cannes Film Festivali'nde aldı(lı 
Uluslarorası Eleştirmenler ödülüdür. 

Born in Yugoslovio in 1947. He 
groduoted in film directian ot FAMU in 
Prague, Czechoslovakio. He has since 
directed over seventy television 
documentories os well os o TV 
feature, "Pogledsj me, nevernice/l.ook 
ot me, You Foithless Womon" ( 1 974) 
and o TV series, "Grlom u 
jogode/Reckless Years" (1 975). He 
won several national and international 
prizes. The most importont of these is 
F IPRESCI aword he received in 
Cannes Film Festival in 1978. 

FiLMLERI / FI LMOGRAPHY 
1972 Drustveno igra/Toplumsal Oyun 
1 978 Miris poljskog eveca/Yabani 

Çiçeklerin Kokusu 
1 980 Petrijin venadPetrio'nın Gazobı 
1 983 Nesto izmedju/lki Arada, Bir 

d erede 
1 985 Jogode u grlu/Yutulmosı Güç 
1 988 Zo soda bez dobrog 

noslova/Filmin Adı Yok 
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U LUSLARARASI  YARIŞMA AVUSTU RYA - FEDERAL  ALMANYA - FRANSA 

I NTERNATIONAL COMPETITION AUSTRIA - FRG - FRANCE 

NOKTÜRN 
NOIIURNO 
NOCTURN 

Yönetmen/Director: Fritz l.ehner SenaryciScreenplay: Fritz l.ehner Görüntü Yönetmeni/Photography: Gernot 
Roll KurgıJEditing: Juno Sylvo Englonder, Helgo Wogner Müzik/Music: Boch, Donizetti, Pogonini, Johonn 
Strouss, Schubert Oyuncuları'Cast: Udo Somel, Doniel Olbrychski, Wojtek Psoniok Michoelo Widholm, 
Therese Alfalter Yapım/Produdion: Rene l.etzgus 1 Team Films Dünya Hakları/Export Agent: Stor 
Production 21 rue du Jeu-des-enfonts, F-67000 Strasbourg FRANCE Tlx: 880400 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 65' 

k erkek kordeşi ve üvey kız kordeşi Josepho ile birlikte yaşoyan Franz Schubert, aynı talihsiz 
zgıyı paylaştı(jı arkadaşı Kajetan'ın da öngörmüş oldu(ju gibi, yeniden o amansız hastalı(jın 
nçesine düşer. Ancak yılmomacasına çalışır Schubert ve her zamankinden daha çok beste üretir. 

Yakın çevresi ile dış dünyanın derin bir biçimde etkiledi(ji çok duyarlı bir yapısı vardır. Duygu dünyasındaki 
bu zenginlik ona yeni ve de(jişik bir müzik yaratmada güç kazandırır. Beş yıl önce !rengi hastalı(jından 
hastaneye yatmış, kendini tamamıyla yazgısına terkedilmiş hisselli(ji o günlerde, bir tek arkadaşı 
Schober'den destek görmüş ve Schober onu tıpkı eski günlerde oldu(ju gibi partilere götürmüştür. Ancak 
hiçbir şeyin eskisi gibi olmadı(jını gören besteci, giderek bütün güvenini yitirmiştir. Artık Schubert tüm 
arkodaşlaiından uzakta yaşamaktadır . . .  Yalnız, aralarında Schober, Josepha ve bir komşusunun bulundu(ju 
birkaç kişi onun herkesten uzak dünyasına girebilmekte, ancak onlar Schubert'e, ölüme karşı umutsuz bir 
mücadele verdi(ji şu sıralarda, bir nebze huzur ve mutluluk getirebilmektedir. 
Fritz l.ehner diyaloglardan çok imgelerin, ortamların, yüzlerin, jestlerin, seslerin ve do(jal olarak müzi(jin 
ifade olonaklarından yararlanmayı ye(jlemiş. Film, görkemli sinema dili, üstün nitelikli set olanakları ve usta 
oyuncu kadrosuyla Fronz Schubert'in eşsiz bir biyagrafisi niteli!)ini taşımakta. 

Fronz Schubert now living with his brother and half-sister Josepha, is struck ogain by his terrible 
disease, as had been predicted by his companian in misfortune Kajetan. However he works 
relentlessly, compesing more than ever. His greot sensitivity is deeply affected by his close 

environment and the outside world. From this emotional wealth he drows the power to ereale a new and 
strange music. Five years belere he was at the hospital, sullering from syphilis; he was !hen feeling totolly 
abandoned to his Iate, and only his friend Schober would support him and lake him to parties as in 
bygone days. Bul nothing vvos as it used to be, and distrust rose gradually. Now Schubert distances 
himseli from his friends . . .  Only few people, such as Sc heber, Josepha and o neighbor can break his 
isolation and bring him some comfert and happinass belere his desperete struggle ogainst death. 
Rather than diologues, Fritz l.ehner prefers the expressiveness of images, Of!!biances, faces, gestures, 
sounds and of course, music. With its superb cinematography, topnotch production volues and line 
casting, this movie is o splendid biogrophy of Fronz Schubert. 

FRITZ LE HNER  

1948 yılında Avusturya'nın Frei�todt 
kentinde do(jdu. Hem yönetmen; hem 
senarist olarak çalışmaktadır. Aynı· , 
zamanda şiir, öykü ve radyo oyunları 
da yazan l.ehner, 1970-1 975 yılları 
arasında Viyana Sinema Okulu'nda 
ö!)renim gördü. 1 972 yılında kısa 
metrajlı "Zuge" isimli filmini, 1973'de 
ise "Die Unanstandige Sache" adlı 
belgeseli yönetti. Televizyon dizilerinde 
çeşitli görevler üstlendi, Alman ve 
isviçre televizyonu için özgün yapıtlar 
üretti . 1979'dan 1983'e dek, üzerinde 
büyük bir tutkuyla çalıştı(jı bir projeyi, 
üç bölürnlük "Das Darf an der 
Grenze"yi gerçekleştirdi. NOKTÜRN 
ilk uzun metrajl ı filmidir. 
Born in Freistadt, Austria, in 1948. He 
is both a director and a scriptwriter. 
He is also the outhor of poems, stories 
and seripts for the radio. Between 
1970.75, he studied at the Vienna 
Film school. In 1972 he directed the 
sh ort "Zuge" and in 1973 the 
documentary "Die Unanstandige 
Sache". He worked on various jobs on 
both television series and original 
works for German and Swiss 
television. From 1979 onwards, he 
worked on an ambitious project which 
lasted until 1 983: "Das Dorf an Der 
Grenze", which he produced in three 
paris. NOTIURNO is his first feature 
film. 
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Yönetmen/Director: William D. MocGillivroy Senaryo/Screenplay: William D. MocGillivroy Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Lionel Simmons Kurgu/Editing: William D. MocGillivroy Müzik/Music: Alexander 
Tilley OyuncularlCast: Jocinto Cormier, leon Dubinsky, Jill Chot, Fronces Knickle, leo Jessome, Mary 
lzzord, Evelyn Gorbory Yapım/Produdion: Picture Plani Dünya Hakları/Export Agent: Films Transit Ine. 
402 Notre-Dome Street East Montreol ,  Quebec H2Y 1 C8 CANADA 

1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 l l  7' 

Mary Comeren basit bir yaşam sürdüren, bir küçük taşra kodınıdır. Gereksinimleri de umutları gibi 
kısıtlıdır. Sorumsuz erkek arkadaşından hamile koldı9ını fark etti9inde yaşamı altüst olur. Çocu9u 
en yakın şehirde, Halifax'da do9urmoyo karar verir. Büyük şehrin yaşantısına ayak uydurmak kolay 

olmamakla birlikte, Içinde bulundu9u yeni ve hareketli ortam Mary'ye iyi gelir; yaşamında ilk kez kendine 
özgü ilgiler edinir. Içinden hiç istemese de, geçimimi so9loyobilmek amacıyla resim atölyelerinde çıplak 
modellik yapmaya başlar. Ancak modellik mesle9i onu resimle ilgilenmeye ve kızoyla kendinin portlerini 
çizmeye götürür. Bunlardon özellikle kendi portlerinin çok başarılı yapıtlar oldu9u görülür. Her fırça 
darbesiyle güveni ortan Mary giderek yaşamına egemen olur ve sonunda çok başarılı, tek kişilik bir 
ovangord müzik-sonot gösterisi gerçekleştirir. Bir süre sonra kosabasına geri döndü9ünde Mary artık 
başarıl ı , kendine güvenen, yepyeni bir kadındır. 

Kendi' yöresi Nova Scotio 'do çalışan MocGillivroy, yönetmenli9inin ilk günlerinden bu yana çok düzeyli 
yapıtiara imzasını attı. "Aeriol View/Hovodon Görünüş" ile başlayıp, "Stotions/istosyonlor" ile devam 
eden bir ,ıl romalik üçlünün son halkosını .oluşturan MODEL ÇALIŞMALARI lilmindeki psikolojik derinlik, 
MocGilliv'roy'in Konoda'nın en iyi yönetmenlerinden biri oldu9unu konıtlomokto: MocGillvroy kendi topro9ı 
Nova Scotio'ya özgü, boşkolonneo kolay lark edilemeyecek gerçekleri işlemenin keyfini yaşoyan bir 
yönetmen. 

Mary Comeron is o smail town womon living o simple existence. Her needs are lew, os are her 
expectotions. Her life is shoken by the reelizetion that she is pregnont by her irresponsible 
boyfrien� and s he decides to have the child in Holilox, the neorest city. Although life in big city 

is not eosy1 her ·n� and lively environment does Mary good; for the first time she develops interesis of 
her own. Tö moke ends meet, Mary reluctontly begins modeliing nude for life drowing closses, bul 
eventuolly begins· to -drow her doughter and then herself, turning out o number of highly occomplished 
sell-portroits. Gaining canfidence with every brush-stroke, Mary begins to lake control of her life, ending 
in her giving o one-women show and performing in on avant-garde musicol-ort "hoppening". Alter o 
while she returns ro her home town, "o new women, succeslul and conlident. 

''\ 
Working in his home province of Nova Scotia, MocGillivroy has quietly ossembled o distinguished body 
of work over the years. l iFE CLASSES, the third film in o dromatic trilogy that began with "Aerial View" 
and continued with "Stations", is full al subtle insights, morking MacGillivray os ane ol Canoda's premier 
film tolents, o man who basks in !�e quiet truths peculior to the rythmes ol his native Nova Scotio. 

WI LLIAM D. MacGI LLIVRAY 

1946 yılında Newloundland, St. 
John's'do doğdu. Halifax kentinde, 
Nova Scotia College'da sanat 
ö9renimi gördü; slajını tosorımcı olarak 
Montreol'do, Concordio'do yaptı; 
daha sonra london School ol Film 
Technique'de okudu. Üniversite e9itimi 
sona erince, ilk kısa metrojlı filmleri ile 
belgesellerini çektiği Halifax'da 
öğretmenlik yaptı. l i k  filmi "Sabah 
7:30 " Montreol 09renci Film 
Festival i 'nde ödül kazandı. Allantik 
Sinemacılar Kooperatifi 'nin kurucu 
üyelerinden olon MocGillivroy, aynı 
kurumun boşkonlı9ını do yaptı . Ulusol 
Sinema Kurumu'nda akutmanl ık 
görevinde bulundu. Aralarında 
"Havadan Görünüş" ( 1979). "Bu 
Sözlerin Yazarı" ( 1980) ve "Lindo 
Joy" ( 1985) filmlerinin de bulundu9u 
sayısız kısa metrojl ı  !ilmin 
yönetmenli9ini yapan MocGillivroy'in 
uzun metrojl ı filmleri 1 981 yılında 
çekti9i "istasyonlar" ile 1 986 yılında 
çekti9i MODEL ÇAL I ŞMALARI'dır. 

Born in St. John's, Newfoundlond, in 
1 946. Studied ort ot Nova Scotio 
College, Ho lifox; troined os o 
designer in Concordio, Montreol; then 
studied ot the london School of Film 
Technique. loter thought in Halifax 
where he mode his first short lilms and 
documentories. His lirst film "7:30 om" 
won o prize ot the Montreol Student 
Fi lm Festival .  He become o founding 
member and President of Atlantic 
Filmmmokers Cooperotive. He worked 
os lecturer ot the National Film Boord. 
He directed numerous short lilms 
induding, "Aeriol View" ( 1979). "The 
Author of These Words" ( 1 980) and 
"Lindo Joy" ( 1985) . Feoture films 
include: Stotions ( 1981 ) , liFE ClASSES 
( 1986) . 
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U LUSLARARAS I YARIŞMA MACARiSTAN 

SON METiN 
AZ U LSO KEZiRAT 
THE  LAST MAN U SCRIPT 

Yönetmen/Director: Karoly Makk SenaryoiScreenplay: Karoly Makk, Zeltan Kamondy Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Janos Toth Kurgu/Editing: Gyorgy Sivo Müzik/Music: loszia Vidovszky 
Oyuncuları'Cast: Jozef Kroner, Alexander Bardini, Eszter Nagy-Kalozy, Iren Psoto, Hedi Varadi, Bela Both 
Yapım/Production: Malilm Dielog Studio Dünya Hakları/Exporl Agent: Hungarofilm Bathori utca 10  
1054 Budapest V HUNGARY Tlx: 225768 
1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 09' 

Cok resmi bir cenaze töreninin hazırlıkları sürmektedir. Dünyaca tanınmış, büyük Macar yazarı Gyorgy 
Nyory'nin tabulu tören taşının üzerindedir. Gelgelelim, tören bir dizi beklenmedik olaydan dolayı 
aksar. Bilimler Akademisi üyesi ve Nyary'nin yıllardır arkadaşı olan Aruel Mark, cenaze duasının 

tam ortasında bir kalp krizi geçirir; Nyary'nin karısı tabutun açılmasını ister ve bu karmaşanın tam 
ortasında yazar tabuttan dışarı çıkıverir! Gyorgy Nyary umarsız bir hastalı�a yenik düştü�ünde, gizli bir 
güncenin biryerlerde saklı oldu�u söylentileri yayılır. Nyary'nin hince kışkırttı�ı bu söylentiler ortalıkta bir 
panik havası yaratır; "Yetkililer", gençler, muhalif aydınlar, üzgün eşi, herkes, utonacakları bir şeyin ortaya 
çıkmasından korkmaya başlar. Ve kuşkusuz, yetkililerin her ne olursa olsun bu "son metni" bulmakla 
görevlendirdikleri Aurel Mark da bunların arasındadır. Sonuçta düşsel oldu�u ortaya çıkan bu günceyi ele 
geçirme çabaları, bir dizi e�lenceli ve garip olayın gelişmesine neden olur. Sonunda ortaya çıkan, 
Nyory'nin genç ve ünlü kemoncı Flora'yo olan oşkıdır. Yaşlı adamın yaşamındaki son bir duygusal 
patlamanın ötesinde bir şey olan bu aşk, yazarın yaşamı boyunca safl ık, güzellik ve sanat için duydu�u 
doyumsuz özlemi somutlaştırmaktadır . . .  
Bu  film büyük bir kuşa�a, ne  yazık k i  hızla yitip gitmekte olon, bir "dava" için yaşayan insanların 
kuşa�ıno bir saygı yinelemesi. Ancak aynı zamanda bu kuşo�ın bir eleştirisi de; yaşamın kendinden 
koynaklanan bir eleştiri. Çek aktör Jozef Kroner ve Polenyalı aktör Alexander Borbini'nin görkemli bir oyun 
çıkardıkları bu Mokk filmi, yönetmenin otuz yıldır hala en iyiler arasında oldu�unu kanıtlıyor. 

Preperalions for o very ceremonious lunerol are in progress. The callin of the greot, world-renowned 
Hungorian wriler, Gyorgy Nyory, is lying on the bier. However, the ceremony gets interrupted by 
vorious unexpected evenls: Aruel Mark, o member of the Academy of Sciences and Nyray's lifelong 

friend, has o heort ottock in the middle of the lunerol oration; Nyory's widow wants the callin to be 
opened - and, right in the middle of confusion, the writer sleps out of his collin! When Gyargy Nyory is 
overcome by an incurable disease, the rumour spreads of o seeret diary hidden samewhere - o rumour 
Nyory himseli encourages with sordonic cunning. A general panic is created: the Authorilies, the young, 
dissidenl intellectuals, the sorrowful wife, all fear embarrassing disclosures. So does Aruel Mark whom the 
Authorities have oppointed lo find the diary al any cosl. The hunl for the menuscript - ultimotely revealed 
to be quile imaginary - sparks of o series of amusing, dramatic and grotesque episodes, whith bul one 
redeeming feolure: Nyory's love for the young and famous violinisl, Flora. More than just o lasl 
emolionolly poinful eruption in the old man's life, this love embodies the wriler's lifelong, unsatisfied 
longing fo� purity, beauty and ort . .  
The film i s  o hamage rendered to o greal generation, one which unfortunately i s  fasl disappearing, who 
lived for "o cause". lt is however, alsa crilical of this generalion, o criticism which springs from life itself. 
As the two friends, the Czech an Polish actors Jozef Kroner and Alexander Borbini deminale the action: 
bul il is first and losl o Mokk film amongst the finest." 

·, 

KAROLY MAKK 

,. 
1925'de d�du. 1 944'den itibaren 
çıraklıkton başlayorak filmeilik . 
mesle�ine girdi. 1946'do Tiyatro ve, 
Film Sonariarı Akademisine girdi. i lk 
yönelmenli�ini 1954'de yaptı. 
Budapeşte Film Enstitüsü'nde 
profesördür. (O�rencileri arasında 
Isivon Goal ve Isivon Szabo da 
vardır). "Iç dünyo"yo çok duyarlı 
gözlerle baktı�ı filmleri önemli 
uluslararası ödüller almıştır. "Aşk" adlı 
filmi ile 1971 'de Cannes'da aldı�ı ödül 
bunlardan biridir. 

Born in 1925. In 1944 he ended up in 
the film profession as an apprentice. In 
1 946 he started attending the 
Academy for Theatre and Film Art. He 
made his debut as director in 1954. 
He is a Professor at the Budapest Film 
Institute (his students include Isivon 
Goal and Isivan Szabo) .  His films 
have received major international 
awards, including "love" ( 1971 ) al 
Cannes, and observe acutely "the 
interior world" 

FiLMLERi 1 FILMOGRAPHY 
1954 Liliomfi 
1 955 A 9-es korterem/9. K�uş 
1 961 Megszollottak/Fana�kler 
1962 Elveszett paradiesam/Kayıp 

Cennet 
1 970 Szerelem/Aşk 
1 974 Macskajatek/Kedi Oyunu 
1 977 Egy erkölcsös ejszaka/Çok 

Ahlaki Bir Gece 
1982 Egymasra nezve/Bir Başka 

Bakış 
1 984 Jatszani keii/Gerçek Oyun 
1986 Az utolso kezirat/Son Metin 



ULUSLARARASI YARIŞMA i NG i LTERE 

TANlKLlK 
ESTI ONY 

Yönetmen/Director: Tony Palmer SenaryoiScreenplay: Tony Palmer, David Rudkin Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Nic Knawland Kurgu/Editing: Tony Polmer Müzik/Music: Dimitri Shostokovitch 
OyuncularfCast: Ben Kingsley, Sherry Baines, Magdalen Asquith, Mark Asquith, Terence Rigby, Ronald 
Pickup Yapım/Produdion: Isolde Mondemar Dünya Hakları/Export Agent: Overview Films Ltd . l l 3-1 1 7  
Wardour St. london W1V 3TD ENGLAND Tlx: 21 259 
1987 1 35 min. 1 Siyah,-Beyaz (Black & White) 1 Sinemaskop (Panavision) 1 1 57' 

TANlKLlK, ele geçiril�mei: 'öir insan ruhuna tanıkl ık etmekte: büyük Rus yurtseveri ve müzisyeni Dimitri 
Shostakovich'in yaşam öyküsü, tüm yiğitliği ve soyluluğu ile karşımızda. Şimdiye değin en fazla 
ödüllerıdirilmiş sivil Sovyet vatandaşı, TIME dergisine kapak olmuş tek besteci Shostakovich, 

arkadaşların ın çoğunun, belki de tümünün öldürüldüğü Stalin terörü döneminde yaşamıştı. Müziği, içinde 
yaşadığı zamanın açık ve tutkulu bir tanımlamasıdır; ancak yürekliliği, ve tüm dramı ile onun yaşamı 
gerçek "Tanıklığı" olarak kalacaktır. Shostakavich'in kendi anılarına dayanan bu film, bir besleeinin öyküsü 
değil yalnızca. Gerçekte, yaşamının müzik ile ilgili yönleri, çok daha büyük bir dramın, Shostakovich ile 
Stalin'in ilişkilerinin yalnızca bir ikincil olay örgüsüdür. TANlKLlK, Stalin egemenliği dönemi Rusya'sı 
hakkındadır. Politikacılar, generaller, köylüler, ozanlar, Kilise önderleri yola getiril ip yok edilirken hernasılsa 
kurtulmuştur Shostakovich. Nasıl? Niçin? Kişisel ve toplumsal bedeli nedir bunun? inanılmaz ve korku verici 
bir öy\üdür bu. Ve gerçek bir öykü. 
Tony Polmer'ın bu en son besteci portresi, sahne sahne keşfedilip sevilecek bir film .. Yenilikçi, coşkun ve 
acımasız.:, Kazananı yalnızca tarih taralından belirlenecek bir çarpışmada, de ha ve gücün karşı karşıya 
geldiği ·noktanın ta içine giriyor bu film. Gerçek bir epik bakış açısı olan güçlü bir sinema olayı; müzik, 
sinema ve tarih tutkunları için nelis bir film. 

STIMONY beers witness to an unconquerable human spirit. The story of Dimitri Shostakovich, 
great Russian patriat and musician, confronts us all by its heroism, its courage and its dignity. The 
most decord\ed Soviet civilian ever, the only composer to appear on the front cover of TIME 

magazine,ı,Shosta\ovich lived through Stalin's terror while most, il not all , of his lriends were shot. His 
mu sic is an .eloquent and passianale description of his times; bul it is his life, with i ts d rama and i ts 
bravery, which r�rnqi,ns his true "Testimony". This movie, based on his own Memoirs, is not just the story 
of o compaser. Trı lact, the musical espeel of his life is only the sub-plot to o far greater drama, the 
relationship between Shostakovich and Stalin. TESTIMONY is about Russic during the reign of Stalin. 
While paliticians, 9enerals, peasani , -poets, Church leeders were being purged and destroyed, 
Shostakovich somef\Q� survived. How? Why? At what cost, personal as well as public? lt is an amazing 
and avvesome tale. lt is also true. 
Tony Palmer's lotesi compaser portrait is o film to be discovered and loved scene by scene. lnnovative, 
vibrant and merciless, it goes deep into the point where genius and power face each other in o batıle 
where only time will appaint the '4'inner. This is powerful cinerne of genuinely epic scope, o beautilul film 
for music, cinerne and history lover5. , 

TONY PALME R  

1941 'de londra'da doğdu. 1964'de 
Cambridge'den mezun olduktan sonra, 
BBC televizyonunun slajyer 
yönetmenler programına katı ldı. Ken 
Russel ve Jonathan Miller'in 
yardımcılığı ile başlayarak, TV dizileri 
yapımcılığına değin yükseldi. l ik 
olarak, "All My loving/Tüm Sevgim" 
adlı pop müzik belgeseli ile dikkatleri 
cekti. Daha sonra TV icin, müzik 
dünyası üzerine birçok iilm ve dizi 
yönetti, ve birçok uluslararası ödül 
aldı .  Richard Wagner'in yaşamı ile 
ilgili, birçok ödül alan filmi son 
yapıtları arasındadır. 

Born in London,England in 1 941 . Alter 
graduating from Cambridge in 1 964, 
hıı joined BBC-TV's trainee directors' 
scheme. Beginning as an assistant to 
Ken Russell and Jonathan Miller, he 
was promoted to producer of TV 
series. He lirst attracted ettention with 
o pop music documentary "All My 
loving". He then directed numerous 
lilms and series for TV on the world of 
music, and won many international 
prizes for his work. Among his recent 
work is o film about the life of Richard 
Wagner, which has been awarded 
several prizes. 

F iLMLERi 1 F I LMOGRAPHY 
1 968 All My loving/Tüm Sevgim (TV) 

Cream's lost Concert/Cream'in 
Son Konseri 

1 968 -69 How lt ls/Nasıl (TV serie) 
1971 200 Motels (Co-director) 

Glad All Over/Tamamen Mutlu 
1972 Bird On o Wire/Teldeki Kuş 
1 979 The Space Mavie/Uzay Filmi 
1980 A Time There Was . . .  /Bir 

Zamanlar (TV) 
198 1  At the Haunted End of the 

Day/Günün Tekin Olmayan 
Sonunda (TV) 
Death in Venice/Venedikte Ölüm 

1983 Wagner (TV serie/movie; TV 
dizisi/fi lmi) 

1984 Once, at o Border/Bir 
Zamanlar Bir Sınırda Puccini 

1985 God Rol Tunbridge Wells/Tanrı 
Tunbridge Kuyularını Kuruttu (TV) 

1 987 Maric (TV) 
Mozart in Tokyo/Mozart 
Tokyo'da (TV) 
Testimony/Tanıklık 

39 
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U LU S LARARAS I YARI ŞMA SSCB 

ASIK GARiB 
ASHIK KERiB 
ASH I K  KER IB  

Yönetmen/Director: Sergej Paradjanov Senoryo/Screenploy: Georgij Badridze Görüntü 
Yönell!l&ni/Photogrophy: Albert Javurian Müzik/Music: Zavansir Kuliev Oyunculon'Cost: Juric Mgoian, 
Veronique Metonize, levan Natrosvili, Sofico Caureli Yopım/Production: Goskino Gruzija Film Dünya 
Hoklon/Export Agent: Sovexporl Film Kalaschny i perevlok 1 4, 103009 Moscow USSR 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 80' 

Garib yoksul birisidir ancak sevgi dolu bir yüre!ji ve çok güzel bir sesi vardır. Saz çalıp, yi!jit 
rkistan beylerine övgüler dizer. Sürekli olarak dü!jünlere, şöleniere ça!jrılır, oralarda çalıp söyler. 
ık Garib birgün zengin bir Türk taeirinin kızı Magoui-Meguerie'ye aşık olur. Ancak bu kızla 

evlenmeyi düşleyemez bile; çünkü, aralarında çok büyük bir sınıf farkı vardır. Sevdi!jine kavuşmak için 
zengin olmaktan başka seçene!ji yoktur. Yedi yıl süren bir yolculu!ja çıkar; ya zengin olacak ya da 
ölecektir. Yoksa bu yedi yılın sonunda Magoui-Meguerie zengin bir toprak sahibi ile evlenecektir. Aşık 
Garib yolculu!ju boyunca bir çok serüven yaşar, iyi, kötü bir çok insanla tanışır. Bir çok işi başarmasında 
Hızır ona yardımcı olur. Aşık Garip sonunda geri döner ve yedi yıldır görmedi!ji nişanlısına kavuşur. Bu 
uzun ayrılıktan sonro yeniden kucaklaşırlar. 

lermontov'un, yitik bir aşkın peşinden koşan bir Türk halk ozanını anlattı!jı şiirinden esinlanilen AŞlK GARiB, 
Sergei Paradjanov'un ellerinde büyülü, gözalıcı bir masala dönüşmüş. Onceki yapıtlarında oldu!ju gibi, 
bunda da sanki sinemayı yeniden yaralıyor Paradjanov; bir Ortaça!j öyküsünü, ses, renk ve hareketin 
pırıltılı titreşimleri ile yeniden yaşama geçiriyor. Sinemanın bu büyük ustasının yeni yapıtı, azınlık kültürü 
geleneklerine sıcak bir bakışın yanı sıra, sanatçının kötü talihini yenmesine yardımcı olan sanatın erdemleri 
üzerine yürekli bir yorum. 

Achık Kerib is o poor man, bul he has o generous hearl and o beautiful voice. He plays the . 
aaze, o Turkish balalaika, and with his saaze he glorilies the exploits of the valiant Turkestan 
nights. He is always invited to play at feasls and marriages. One day, he falls in love with the 

beautiful Magoui-Meguerie, daughter of o rich Turkish merchant. However, he cannot even hope to marry 
her, such is his social posilion as pariah and vagabond. Whether he likes it or not, he decides to travel 
for seven years, planning either lo make o fortune or to die. Once this seven year term is over, Magoui
Meguirie will marry o rich !and-owner. Aschık Kerib has many adventures, and meets both good and bad 
people on his voyage; St. George will help him lo perform many kind deeds. Now he is back, and sees 
his liancee again for the first time in seven years. They embrace again alter their long separation. 
Out of lermantov's romantic paem of o vvandering Turkish minstrel pining for his lost love, Paradjanov 
fashianed o magical, sumptuaus fable. The film is o proud, deliant stalement on art's ability to transcend 
the misfartunes of arlisls. lt is alsa o shimmering spectacle of sound, calour and mavement that resembles 
o mediaval menuscript brought lo life. 

· , _  

SERGEl PARADJANOV 

!924 yılında, Gürcistan'ın Tiblis ,
. 

kentinde, Ermeni asıllı bir ailenin · 

çocu!ju olarak do!jdu. Gerçek ismi . 
Sarkis Yosifoviç Parajanyon'dır. Okulu 
bitirdikten sonra, Tiblis 
Konservatuarında şan e!jitimi gördü. 
Daha sonra, ı946-5ı yılları arasında, 
Moskova'daki Devlet Sinema 
Enstilüsüne devam etti . Kiev'deki 
Dovzhenko Stüdyolarında yardımcı 
yönetmen olarak çalıştı. lik uzun 
metrajlı filmini ı958'de gerçekleştirdi. 
O günden beri çeşitli kısa, belgesel ve 
uzun metrajlı konulu film yaptı . Sinema 
kariyeri boyunca Sovyet yöneticilerle 
sayısız problemleri oldu: projeleri 
engellendi, senaryoları reddedildi . 

Born Sarkis Yossifovich Paradjanian in 
Tbilisi, Georgia USSR, of Armenian 
parents, in ı 924. Alter finishing school 
he studied vocal music at the Tbilisi 
Conservatory. Then he attended the 
State Institute of Cinematography in 
Moscow from 1946-51 . He worked as 
assistant director at the Dovzhenko 
Studies in Kiew. He made his lirst 
feature film in 1958. Since then he has 
directed several shorts, dacumentaries 
and feature lilms. He had several 
problems with the Soviet authorities 
during his career: his projects were 
blocked, his seeneri os were refused . 

FiLMLERI / FI LMOGRAPHY 
1958 Pervyi paren/ilk Çocuk 
ı961 Ukrainskaja rapsodija/Ukrayna 

Rapsodisi 
ı 962 Tsvetak na kamne/Taştaki Küçük 

Çiçek 
1964 Teni zabytykh 

predkov/Unutulmuş Atalarımızın 
Gölgeleri 

1965 Akop Ovnatarıyan 
(short/documentary) 

1966 Kievskie freski/Kiev Freskleri 
(medium) 

1968 Soya! Nova 
1984 legenda o Suramskaj 

kreposti/Suram Kalesi Destanı 
1986 Pirosmani (short/documentary) 
1988 Ashık Kerib/Aşık Gari b 



U LUSLARARASI YARI ŞMA YUNAN iSTAN 

HELiDONYA COCUKLARI 
t PAi . - ; ELiDONAS 
CH I LDREN OF H E LI DONAS 

YCinetmen/Diredor: Castas Vrettakos Senaryo/Scnıenplay: Castas Vrettakos, Soulo Drokopoulou Görüntü 
Yönetmeni/Phatography: Aris Stovrou Kurgu/Editing: Christos Sarontsoglou Müzik/Music: Giorgos 
Tsangaris Oyunculan'Cast: Alekos Alexandrakis, Mary Chronopoulou, Vassilis Diomantopoulos, llias 
logothetis, Stephanos lineos, Ira Kyriakaki Yapım/Production: Greek Film Centre, Greek Television ET-I 
Dünya Hakları/Export Agent: Greek Film Centre 10, Ponepistimiou Avenue 106 71 Athens GREECE 
Tlx: 222614 
1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 1 8' 

Yaşianmaktc olan bir gazeteci i le genç bir televizyon yönetmeni, üyeleri son kırk yıl içinde dünyanın 
çeşirii köşelerine da�ılmış, tipik bir Yunan ailesinden altı kardeş hakkında araştırma yapmaktadır. 
Önce küçük köylerinden başkente göçmüş, sonra anayurtlarını bırakıp göçmen olarak başka ülkelere 

yerleşmiş bir aile. Film onların anıları nda, Yunanistan'ın yakın tarihini; son Dünya Savaşı sırasında. 
Almanlara karşı verilen Portizan Savaşı ve bunu izleyen iç savaştan başlayarak, askeri darbe dönemi ve 
ertesine kadar geçen yılları anlatır. Bir ailenin üyeleri aracılı�ıyla, ayrıntı ve tarihe karşın geneli tanımlama 
çabalarında, gazeteci ve yönetmen kendilerini zıtlıklar, kişisel nefretler, politik çekişmeler, inatçı fikirler ve 
bugün de hala canlılı�ını koruyan bir geçmişle karşı karşıya bulurlar. Ortaya çıkardıkları "Gerçek", 
benim_seyebilecekleri kadar açık ve basit de�ildir; derinlikleri sık sık biçim ve yer de�iştiren azgın sel 
sularına dalmaya benzemektedir. 

Tipik diye tanımlanan bu Yunan ailesinin üyelerini bir televizyon programı için aramak, Vrettakos'a Yunan 
toplumunem karmaşık portresini a�ır a�ır oluşturma fırsatı vermektedir. Yönetmen aynı zamanda, tarihin 
insanierin bildikleri ya da bildiklerine inandıkları biçimde bir söylence olmadı�ını vurguluyor. Çarpıcı, yürek 
parçalayıcı, güçlü duygusal titreşimler uyandıran bir film. 

An aging journalisi and o young television director are doing research on the six brothers and 
sisiers of o typical Greek family whose members left for dillereni paris of the world during the 
asi forty �ers. They first moved from their smail viiiage to the capital, then from their motherland 

to the exile. _The �m recounts, through their memories, Greece's recent history from the Partizan War 
against the'.Germans during the last World War and the civil war that followed up to the period of the 
militery coup d'etat and the years that followed its downfall . In their efforts to deline the generol as 
oppased to the ·P<ırkular and to history, through the members of this family, the journalisi and the 
director find themselves confronted by a host of controdictions, personal animosities, palilical feuding, 
persisieni ideas and the unexpected ·�ving presence of the post in the present. The "Truth" they uncover 
is not something creQr and simple they· can appropriate bul resembles a dive into a raging torrent whose 
depths constantly chdnge form or move away. 

The search for the members of this so-called typical Greek family, for a television progromme, gives 
Vrettakos the 9ppartunity to slowly ereale the complex portroit of Greek society, and at the same time 
demythicize history as people kn61(" it or believed to know it. This is an outstanding, literally heart-rending 
film, generoling pawerful emotional vibrotions. 

COSTAS VRETIAKOS 

1938'de Atina'da do�du. Çevirmen ve 
gazeteci olarak çalıştı. 1962'de film 
yönetmenli�i e�itimi gördü�ü Roma'ya 
gitti. Yunanistan'a döndükten sonra 
yerli ve yabancı yapımiarda yönetmen 
yardımcıl ı�ı yaptı . Diktatörlük rejimi 
sırasında aktif olarak sinemayle 
ilgilenmeyi bıraktı ve uzunca bir süre 
foto�rafçı olarak çalıştı. iki şiir seçkisi 
yayımladı. 1981 'den 1 983'e kadar 
Mesimvrini gazetesinde sanat sayfası 
başyazarı oldu. Bu arada, sinemadaki 
kariyerini belgeseller yöneterek 
sürdürdü. HELiDONYA ÇOCUKlARI 
ilk uzun metrajl ı  filmi. 

Born in Athens in 1 938. He warked as 
translator, journalisi and in 1962 went 
to Rome where he studied film 
directing. He returned to Greece and 
worked as assistant director on Greek 
and foreign productions. Alter the 
dietatarship he stopped being actively 
involved in film and for o long period 
af time worked as o photographer, 
and published two collections of 
poems. He was Arts editar for the 
newspaper Mesimvrini from 1981 to 
1983. In the meantime, he resumed 
his career in the film business, 
directing documentaries. 
CHilDREN OF H EliDONA S is his first 
full length feature. 

4 1  
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U LUSLARARAS I YARIŞMA TURK iYE  

BiR TREN YOLCULUGU 

A TRAIN TRIP 

Yönetmen/Director: Tunca Yönder SenaryoiScreenplay: Bahar Aydan Duru Görüntü 
Yönetmeni/Phatography: Erhan Canan Müzik/Music: Serdar Kalafat<>9lu Oyunculan'Cast: Mücap Ofluo�lu, 
Seroy Düşen kalkar, Kemal Bekir, Gülsen Tuncer, Ertu�rul Ilgin Yapım/Production: Tunca Yönder, Yönder Film 
Dünya Haklan/Expart Agent: Yönder Filmeilik Yapım Yayın Anonim Şirketi Rumeli Cad. Ogan Apt. 16/13 
Nişantaşı-lstanbul Tix: 28244 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (calor) 1 120' 

met Harndi Tanpınar'ın aynı adlı küçük hikayesinden sinemaya uyarlanan BIR TREN YOLCULUGU, 
r şehirden öbürüne dolaşan gezginci bir tiyatro kumpanyasının öyküsüdür. Olay Ikinci Dünya 
110şı yıllannda bir trende geçer. Korortma oldu�u için, trenin pencereleri ışık geçmemesi amacı ile 

kapalıdır. Yazann da bulundu�u 110gonda genç bir ö�retmen, açı�a alınmış bir memur, iki tüccar, bir 
uzatmalı jandarma çavuşu aralannda konuşmaktadırlar. Tren bir istasyona gelir; istasyonda, Y<>9un bir 
şekilde ya�an ya�murun altında, bir gezginci tiyatro grubu beklemektedir. Trenin geeikmali kalkmasının 
nedenini jandarma çavuşu ö�renir. Gruptan genç bir kız ölmüştür, ölüm ka�ıtlannın onaylanması nedeniyle 
tren gecikmektedir. Sonunda tren kalkar. Tiyatro heyetinin başı aktör Muhittin ve oyuncular yazarın 
bulundu�u bölüme gelirler. Yazarla aktör yanyana oturmuşlardır. Aralarında konuşmaya başlarlar. Geriye 
dönüşlerle, ölen kız Zeynep'in hayatı çerçevesinde tiyatro grubunun da dramı sergilenir. Bu arada tren 
içindeki insaniann küçük dramları da ortaya çıkar. Dışarda ya�mur de110m etmekte, kapalı perdeleri ile 
katar karanlıkta yol almaktadır. Sonunda tren bir istasyona gelir. Herkes iner. En sana tiyatracular 
kalmışlardır. Onlar da inerler. Peronda yürürlerkan seferberlik nedeni ile askere alınan gençler marş 
söyleyerek trene binrnek üzere, uygun adım yaklaşırlar. 
BIR TREN YOLCULUGU, Ikinci Dünya Sa110şına girmeyen bir ülkede, sırodan insaniann küçük dromlarını, 
oyuncu Zeynep ve baş aktör Mehmet Muhittin'in çevresinde görüntülayerek anlatır. 

apted from o short story of the same name by Ahmet Harndi Tan pınar, this film .tells the story of 
traveling theeter company wandering from one city ta another. The action takes place in o train 

uring the WW2. The train windows are blacked out to prevent detection. In the troin o young 
teacher, an unemployed civil ser110nt, twa tradesmen, o militery paliceman and the aı.ıthor are conducting 
o conversation. The troin arrives at o station. There, under the heavy roin, the members of o traveling 
theatre company are waiting. The train's departure is delayed. The militery paliceman disc011ers the 
reason of the delay. A young girl from the traveling players has just died and they are waiting for her 
death certificate to be approved. The troin finally departs; the head of the company, Actor Muhittin and 
playelli enter the compartment where the outhor is. The ector sits next to the outhor and they start o 
converı;ation. While exposing the tragedy of theeter artists' lives through Zeynep, the dead girl's life story 
with flashbacks, they also explore the life stories of the other people on the train. Finally the train arrives 
at o station and everyane leaves; the memberı; of the theatrical company are last to depart. While they 
are walking along the platform, the conscripted youngsters march by singing. 
A TRAIN TRIP. through focusing on actress Zeynep and lead ector Mehmet Muhittin, depicts the smail 
tragedies of ordinary people from o country ready for bul not participating in the WW2. 

TU NCA YÖNDER 

Ankara'da d<>9du. Manisa Lisesi 
mezunu. l.ü. Hukuk Fakültesi'nde 
okurken, Istanbul Üniverı;itesi Gençlik 
Tiyatrasuna katıldı. 1961 yılında 
Oormen Tiyatrosunda profesyonel 
oyuncu oldu. 1969 yılında tiyatroyu 
bıroktı ve yalnızca TV yönetmenli�i 
yapmaya başladı. 1971 yılında 
TRT'den ayrılan Önder, reklam ve 
tanıtım filmleri yönetmeye başladı. 70'1i 
yıllarda TRT TV'sine dışardan 
yönetmen olarak programlar yaptı. 
19BO'den başlayarak, çeşitli belgesel 
filmler çekti. 1988'de yaptı�ı BIR TREN 
YOLCULUGU, TV'de Ekim ayında iki 
bölüm halinde gösterime çıktı. 
Yönetmen, son olarok 1988 Aralı�ında 
"Ayaşlı ve Kiracıları" romanını altı 
bölüm halinde telavizyana uyarladı. 

Born in Ankara. He is o groduate of 
Manisa highschool. While studying in 
Faculty of law at Istanbul University, 
he joined the Youth Theater. In 1961 
he started his professional aciing 
career in Darmen Theater. He 
abandoned stage in 1969 and 
involved only in TV direction. In 1971 , 
he left TRT and began to direct 
commercials. In the 70s he directed 
free-lance programs for TRT-TV. Starting 
from 1980, he realized severol 
documantaries. A TRAIN TRIP which 
he made in 1 988, has been shown on 
TV in twa paris. His last work is o six
part TV series odapted from o n011el, 
"Ayaşlı and his Tenants". 



U LUSLARARASI YAR I ŞMA Ç IN  HALK CUMHURIYETI 

SOKAK CALGICILARI 
i y"' 

STREET PLAYERS 

Yönetmen/Director: Tion Zhuangzhuang SenaryoiScreenplay: loa She Görüntü Yönetmeni/Photography: 
liang Ziyang Kurgu/Editing: Tion Zhuangzhuang Müzik/Music: Dai Yusheng Oyuncuları'Cast: li Xuejian, 
Zhu Xu, Chen Quing, Than Mingdi Yapım/Pradudion: Beijing Film Studio Dünya Hakları/Export Agent: 
China Film Expart & lmport Corporation 25 Xin Wai Str. Beijing PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
Tlx: 22195 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 19' 

Bir sokak şarkıcısı olan Fang, Japon istilasondan sonra Pekin'den kaçarak Changing'e gelir. Burada 
Tang ailesi ile tanışor ve birlikte sokaklarda gösteriler düzenlerler. Derme çatma sahneleri bir Japon 
hava saldırısında yıkılınca Fang bir çayevi açar. Burada hem çay satar, hem de gösterileri sürdürür. 

Fang'ın Xiulian adında çok güzel bir evlatlı�ı vardır. Komutan Wang bu kızı görür ve onu kapatma olarak 
almak ister. Buna karşı çıkan Fang sonunda çaresiz kalır ve Wang'a meydan okur. Komutanın karısı araya 
girer ve Fang'ın yaşamını kurtarır. Kısa bir süre sonra, Fang'ın erkek kardeşi bir hava saldırısında ölür ve ilk 
kızı da kocası tarafından kovulur. Üzüntüler içindeki Fang, vaktinin büyük bölümünü, kardeşinin mezarı 
başında geçirmeye başlar. Xiulian büyümüş, çok güzel ve akıllı bir genç kız olmuştur. Fang kızını çok 
sevmektedir. Xiulian okula gider ancak oradaki zengin aile çocukları tarafından dışlanır. Fang Xiulian'ı 
koruması için Zhang Wen'i tutar ancak Zhang onun güvenini kötüye kullanır ve kıza tecavüz eder. Fang'in 
yaşaml11a talihsizlikler hükmetmekiedir şüphesiz. Japonlara karşı yapılan savaştan sonra, kardeşinin 
mezarına gidip onunla vedalaşan Fang, ailesi ile birlikte bir gemiye biner ve bilinmeyen bir yere do�ru 
yola çıkar.;._ 

Fang Baoqing, a street musician, escape to Chongqing from Beijing alter the Japanese invasion. 
There he meets up with the Tang family and they start performing in the street as a team.  Their 
make-shift stage is destroyed in an air raid so Fang opens a tea house where he performs while 

seliing tea. A Commander-in-Chief Wang gets acquainted with Xiulian, Fang's adopted daughter, who is 
quite beoutiful, and wants ta lake her as o concubine. Fang is pushed to the limit by Wang and finally 
challenges him IO'fl fight. The intervention of the Commander's wife saves Fang's life. Not long alter, 
Fang's brothe! is k�led in an air raid and his first daughter is rejected by her husband. Heart-braken, Fang 
spends a loi_ of time at his brother's greve. Xiulian grows up ta be a lovely young lady who is wise and 
beautiful .  Fang loves ,her dearly. Xiulian goes to school but is rejected by the children of rich families. 
Fang hi res Zhang- Wen as a bodyguard to lock alter Xiulian, bul Zhang turns out to be o hypocrite and 
rapes her. For Fang, misfortune daminates his life. Alter the war against the Japanese, Fang bids his 
brother's greve fare�ell and boards o -ship which carries Fang and his family far away. 

·· .... \ 

TIAN ZH UANGZH UANG 

Born in 1952. He graduated in 1982 
from the directing department of 
Beijing Film Academy, and he now 
works for Beijing Film Studio. 

1952'de do�du. 1982'de Pekin Film 
Akademisi Yönetmenlik bölümünden 
mezun oldu. Şimdi Pekin Film 
Stüdyosunda çalışmaktadır. 

F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 

Red Elephant/Kırmızı Fil 
September/Eylül 
On The Hunting Ground/Av 
Yerinde Horse 
Thief/At Hırsızı 
Street Players/Sokak Çalgıcıları 
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SANATLAR VE S IN EMA i NGi LTE RE 
ARTS AND THE MOVIES U N ITED  K I NGDOM 

ARYA 
ARIA 

YönetrnenlerfDiredors: Robert Altman, Bruce Beresford, Bill Bryden, Jean-uJC Godard, Derek Jarman, 
Franc Roddam, Nicelos Roeg, Ken Russel l ,  Charles Sturridge, Julien Temple Müzik/Music: leoncavello, 
Verdi, wlly, Korngold, Rameau, Wagner, Puccini, Charpentier Oyuncuları'Cast: John Hurt, Sophie' Word, 
Theresa Russell, Julie Hagerty, Genevieve Page Yapım/Production: Don Boyd, RVP Productions, Virgin 
Vision Dünya Hakları/Export Agent: J & M Entertainment 2 Dcrset Square, london NW1 6PU ENGLAND 

1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 
RYA'nın yapımcısı ve genel koordinatörü Don Boyd, opera müzi�i ve sinemanın, çok farklı ve yeni 
bir biçimde birlikte harmanianmasını arzulamış. 10 de�işik fi lm yönetmeni ile ilişkiye geçmiş ve 
erbirinin bir opera parçası seçip, bunu diledi�i biçimde filme almasını istemiş. Bu arada 

yönetmenlerin, öyküdeki karakterlerin başından geçen duygusal ve di�er olayları tanımlama çabasına 
girmemeleri gerekti�ini vurgulamış; çünkü bu durumda ortaya çıkacak bölümler, geleneksel bir opera 
filminin ardışık fragmanlarına benzeyecekti. işte bu ilginç tasarının sonucunda, tümü ile de�işik bir sinema 
deneyimi, ARYA çıkmış ortaya. Film, klişeleşmiş eleştiri sözcüklerini kullanmak zorunda bırakıyor insanı: 
Görkemli, etkileyici, parlak. Herbiri, tümü ile farklı bir kavramsal ve estetik alan kaplayan, birbirinden 
ba�ımsız olarak algılanmış ve kotarılmış ama yine de bütünün etkisine yadsınamıyacak katkıları olan, on 
de�işik opera müzi�i yorumu. Bir bakıma, müzik video esteti�inin operaya uygulanımı olan ARYA, gerçekte 
bunun da ötesinde bir özelli�e sahip: ne sinema, ne de operanın bir di�erine baskın çıkmadı�ı ilk opera 
filmi bu. 

ARYA gibi bir !ilmin, birçok de�işik biçimde algılanabilece�i, izlenebilece�i ve özellikle de dinlenebilece�i 
ortada. Kimi bölümler için (örne�in Armide ve Turandeti de�işik algı lama/yorumlama olana�ı di�er 
bölümlerden daha fazla. Bölümlerin hemen tümü yoruma açık; izleyen herkes, öykünün nasıl gelişece�ini 
ve sonuçlanaca�ını düşünde istedi�i gibi canlandırabilir. Yaşamın tüm yönleri, tüm biçimleri bu filmde 
işlenmiş, çünkü opera yaşam hakkındadır ve bize kendimizi anlatır. 

Don Boyd, producer and general coordinator of ARIA wanted opera music and film to be blended 
together in an extremely new way. He contacted 10 film directors and asked each of them to 
seleel an operatic extract of his cheice and to set it to film in whatever way he wished. He 

stressed that they were not to depict what was actually happaning to the characters in the story as their 
feelings, for if they did so, the sequences would then seem like fragments from a conventional opera film. 
The final result of this fascinating project is ARIA, a totally different cinema experience. lt makes critical 
diehes impossible to avoid : it is spectacular, mesmerising, brilliant. Ten independen�y conceived and 
executed interpretations of pieces of opera music, each occupying a completely different conceptual and 
aesthetic spaceand yel each making an irrefutable and equal contribution to the overall impact of the 
whole. On the one hand an application of the music video aesthetic to opera, ARIA is finally much more 
than that: it is the first opera movie in which neither medium (film or opera) has conceded any of its 
specific properties to suit the needs of the other. 
Clearly a film like ARIA can be seen and especially heard in many different ways. The range of possible 
interpretations is wider for some of the sequences (Armide and Turandot for example) than for others. 
Almost all the sequences are open-ended, in that each individual can envisage for himseli how the story 
will prograss and end, in whatever way he pleases. Life in all its voried and numerous forms is preseni in 
this film, because opera is about life and it talks to us about ourselves. 

ROBERT ALTMAN 
-, 

BRlJCE BERESFORD 

B ILL BRYDEN 

J EAN-LU'c GÖöARD 

DEREK JARMAN', · \ 

FRANC RODDAM' 

N ICOLAS ROEG 

KEN RUSSELL 

CHARLES STURRIDGE ·: ·  

JU LI EN TEMPLE 



STRADiVARi 

Yönetmen/Director: Giacomo Bottiato SenarycJScreenpla)l: Ernesto Gastaldi, Vittorio Salerno Görüntü 
Yönetrneni/Photography: Tonina Delli Colli Müzik/Music: Francesco Tamponi Oyuncular/Cast: Anthony 
Quinn, lorenzo Quinn, Francesco Quinn, Danny Quinn, Valerie Kaprisky, Stelania Sandrelli 
Yapım/Production: Achille Manzotti, Gruppo BEMA S.r. l . ,  Reteitalia S.p.A. Dünya Hakları/Export Agent: 
Reteitalia Viale Mazzini, 9 OOı95 Rome ITALY 

ı 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' �tonio Stradivari'nin yaşamı, tıpkı do�um tarihinde oldu�u gibi ( 1643 ya da ı644 yıl ı , olasılıkla 
Cremona'da) bir söylenceler yuma�ı ile çevrilidir. Geçmişin tüm büyük sanatçıları için geçerli 
ayılabi lecek bir durum, büyük sanatçıların varoluş serüvenleri, biyogralilerinden çok, silinmez bir 

biçimde yapıtiarına işlenmiştir. Bu lombardiya'lı büyük usta hakkında bildiklerimize gelince, Stradivari 
doksan yılı aşkın bir süre yaşamış, son günlerine dek hareketli, faal bir insan olarak kalmış, iki kez 
evlenerek on bir çocu�un babası olmuş; ço�u keman olmakla birlikte aralarında viyola, viyolonsel, arp, 
hatta gitar gibi aletlerin de bulundu�u 1 1 00 müzik aleti üretmiştir. Bu, yetmiş yıll ık iş yaşamında her 23 
günde bir müzik aleti üretmek gibi inanılmaz bir ortalamaya ulaştı�ını gösterir ki, Stradivari'nin o günkü 
koşullar göz önünde bulunduruldu�unda endüstriyel bir standardı tutturdu�undan söz edebiliriz. 
Stradivari'nin kullanaca�ı odunu, iki yeni ay arasında geçen yaklaşık 29 günlük dönemlerden bazılarında 
kesilenler arasından seçti�i söylenir. Sihirli elleriyle yaptı�ı her kemanı bir ay süreyle yatak odasında 
tuttu�u· da söylentiler arasındadır, kemanlarının sesindeki ola�anüstü güzellik, kemanların o odada 
edindikleri enerjiden kaynaklanırmış! Stradivari "Ku�unun Şarkısı" adını verdi�i son kemanını yaptıktan 
sonra öldü�ünde ( 1737 yılında). öteki önemli tel l i saz yapımedarının ününü gölgede bırakmıştı bile. Bu tür 
söylence Ve belgelere dayanılarak hazırlanan ve şöhretli oyuncuları biraraya getiren bu film sinema ve 
müzikle ilgilenen her sanatseveri mutlu edecektir. 

The life of Antonio Stradivari, as the exact date ol his birth ( ı643 or ı 644, probably in Cremona) is 
surrounded by an aura ol legend, typical ol the great artists ol the post, whose existential 
adventure is, indelibly recorded in the ir works belter than in the ir biographies. W hat is su re about the 

great lomqard mo,ster is that he lived over ninety years, lively and active until his last days, getting 
married tvvice aiıd'giving birth to eleven sons and daughters as well as ı ıoo musical instruments, mainly 
violins, but ·also violas, cellos, harps and even guitars, with the incredible average of one piece every 23 
days in seventy .yea'r5 ol actiliity, which, for the times, can be considered an industrial standard. legend 
says that Stradivdri chose the wood he used according to lunations during which it had been cut; that 
he kept every violin, he made with his magic hands, in his bedroom for one month so the energy it 
absorbed there wos� the seeret ol its ,;.,;onderful sound. When Stradivari died, in ı 737, alter having made 
his last violin he call� "Swan Song", he had already obscured the fame af other important l iutists. The 
film is bdsed on these legends and other !acts and will satisfy all music and cinema lovers with its 
powerful cast. 

'· 

G!ACOMO BATTIATO 

ı943 yılında Verona'da do�du. 
ı 969'da ilk kısa filmi "lo 
Gabbia/Kafes"i cevirdi. Daha sonra 
reklam filmleri yö�etmenli�ine döndü 
ve ı 97 4 yılında televizyon için 
çalışmaya başladı. Yönetti�i televizyon 
filmlerine gelince, ı975 yıl ında "l l  
Marsigliese/Marsilyalı", ı978 yılında 
"Martin Eden" ve ı986 yılında "l l  
Cugino Americano/Amerikalı Kuzen". 
ı 983 yılında ilk uzun metrajl ı filmi "1 
Paladini, Storia d'armi e 
d 'amori/Şarlman Soyluları, Silahlar ile 
Aşkların Öyküsü"nü yönetti . 

Born in Verona in ı943. In ı969, he 
directs his lirst short film, "lo Gabbia". 
He then turns to directing commercials 
and in ı974, he starts to work for 
television. His TV lilms include, " l l  
Marsigliese" ( 1975). "Martin Eden" 
( 1 978). and "ll Cugino Americano" 
( ı986) . In ı983 he has directed "1 
Paladini, Storia d'armi e d'amori", his 
feature film debut. 
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ARTS AND MOVIES U N ITED K I NGDOM (WALES) 

GÜLLER ACACAK 
RHOSYN A RHITH 
COMING U P  ROSES 

Yönetmen/Director: Stephen Bayly Senaryo/Screenplay: Puth Carter Görüntü Yönetmeni/Photagraphy: 
Dick Pope KurgıJEditing: Scott Thomas Müzik/Music: Michael Stary Oyunculaıı'Cast: Dalydd Hywel, 
0/ive Michael, lola Gregory Yapım/Production: linde James Red Rooster Films, S4C Dünya 
Hakları/Export Agent: Carole Myer, John Durie 62 Shaftesbury Avenue london W1V 7AA ENGLAND 
T/x, 263434 
1 986 / 35 mm. 1 Renkli (co/or) / 93' 

Küçük bir Gol kasabasında film göstericisi olarak çalışan Trevar, sinema kapanınca, binanın bekçisi 
olarak çalışmayı gönülsüz de olsa kabul etmek zorunda kalır. Bir Cafe'nin üstünde küçük bir odada 
yalnız başına yaşamaktadır. Boşandı\'jı karısına ve çocuklarına nalaka ödemek zorundadır. Karısı ve 

çocuklarının oturdu\'ju ev ipateklidir ve e\'jer borç ödenmezse kapıdışarı edileceklerdir. Trevar bu parayı 
bulmayı üstlenir ve sinemanın emekli müdürü El i Davies'den 700 pound borç alır. Gerçekte bu para yaşlı 
adamın cenaze parasıdır. Bu paraya karşılık Trevor, Eli ile bir anlaşma imza/ar, e\'jer para ödenmeden 
önce ölürse, Trevar adamın istedi\'ji gibi bir cenaze töreni düzenleyecektir. Tam o sıralarda Eli'nin sa\'jlı\'jı 
bozulur. Başına gelecekleri bilen Trevar bir plan yapar. Dondurmacı kadın Mono ile birlikte mantar 
yetiştirmeye karar verirler ve eski sinema binasını bu amaç için kullanır/ar. Eli'nin durumu kötüleşince 
çalışmalarını daha da hızlandırırlar. Trevor, yaşlı adama hiç olmazsa ürünü toplayana de\'jin dayanması 
için yolvarır ancak adamca\'jız ölüverir . . .  Not, Trevar ve Mo na bu u\'jraşları sırasında birbirlerine aşık 
olurlar ve Eli de düşledi\'ji biçimde gömülür. Sinema perdesi biçimindeki mezar taşında şu tek kelime 
yazılıdır, SON. 
Galler'de finanse edilen ve Gol dilinde çekilen ilk film olan GÜLLER AÇACAK çok sevimli bir güldürü; 
felaketler karşısında bile insanların zeka ürünü, umulmadık çözüm yaliarı bulabilece\'jini gösteriyar bize. 
Günlük yaşantının, dikkatli bir gözlem ürünü olan ayrıntılarını seriyar gözler önüne. Film k/ipleri, sinema 
alişleri ve posterlerde yaşayan terkedilmiş sinema/ara, o eski düş sarayiarına bir a\'jıt bu li/m bir bakıma. 
Hafif ve e\'jlendirici konusu, toplumsal yorum/an, karakterlerin cana yakınlı9ı ile övgüler ve ödüller almış bir 
film. 

Er, who works in a local Welsh cinema as a projectionist, reluctantly accepts a job as the 
ding's caretoker when the cinema closes. Divorced, he lives in a smail room above a cafe and 

pays maintenanca to his wile and children who face eviction from their house il the outstanding 
mortgage debts are not paid. Trevar undertakes to lind the money, and barrows 700 pound� from Eli 
Davies, the retiring cinema manager - his Funeral Fund in lact. In return, Trevar has to sign on undartaking 
to give Eli the burial he's always wanted should he die belare repayment. Thereupon, Eli's health lails. 
Faced with impending disaster, Trevar masterminds a scheme. Assisted by Mono, the ice-erearn sa/es 
lady, they decide to grow mushrooms, turrning the entire building over to their production. Their activities 
are given further impetus when Eli's condition gets worse. Anxious about the lunerol arrangements, Trevar 
begs him to hang on until the crop is reaped, but the old man dies . . .  P.S. Trevar and Mono la/ls in love 
along the way, and Eli gets a burial beliliing a showman with a lavish tombstone, which is carved in the 
shape of a cinema screen inscribed with the words The End. 

The lirst film to be both linanced in Wales and made in the Welsh language, COMING UP ROSES is a 
charming comedy ol resourcelulness in the lace of disaster. lt has a charm that comes through the 
carelu/Iy observed details of everyday life. The film, predictably, displays a iot ol allection for the 
crumbling remains ol the old dream palaces, from the montage of abandoned cinemas that prelaces the 
film to the dosing dedicalian and through the ubiquitous film clips, movie posters and pin-ups. light and 
amusing, short on bile and social comment, it won praise and prizes through its warmth and character. 

STEPHEN BAYLY 

1942'de ABD'nin Mary/and ey(\letinin 
Baltimare kentinde do\'jdu. 
Pennsylvania Üniversitesinden sehit 
plancılı\'jı dalında lisansüstü d�recesi 
aldı. londra'da University College'da 
mimari okumak için ingiltere'ye gitti. 
Orada, Tony ve Ridley Scott kardeşler 
aracılı\'jı ile sinemayle ilgilenmeye 
başladı ve onların bazı yapımlarında 
çalıştı. 1 976-79 yılları arasında 
National Film School'da ö\'jrenciydi. O 
günlerden beri çeşitli reklam filmleri 
yaptı ve 1982'den beri de Galler 4. 
Kanal TV'si için konulu filmler yönetti . 
ilk sinema filmini 1983'te gerçekleştirdi. 

Born in Boltimore, Maryland, USA in 
1942. He gained a master's degree in 
town planning at Pennsylvonia 
University, Philadelphia. He went to 
the United Kingdam to study 
architecture at University College, 
london. The re he became involved in 
lilms through the brothers Tony and 
Ridley Scott, and worked on a number 
of their productions. During 1976-79 
he was o student at National Film 
School. He has since directed 
commercials and, from 1982, feature 
lilms for S4C (Channe/ Four Wales). 

F iLMLERi 1 FILMOGRAPHY 
1982 Joni Jones (TV serial/TV dizisi) 
1983 . . .  aderyn papur ( . . .  and Pigs 

Might Fly)/.. . Ve Domuzlar 
Uçabilir 

1984 Y gwaith (The Works)/işler 
1986 Rhosyn a rhith (Coming Up 

Roses)/Güller Açacak 
1 988 Just Ask for Diamond/Yalnızca 

Elması iste 



PROVADAN SONRA 
EFTER REPETiTiONEN 
AFTE R T H E  REH EARSAL 

Yönetmen/Director: Ingmor Bergmon Senarytı�Screenplay: Ingmor Bergmon Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Sven Nykvist KurgıJEditing: Sylvio lngemorsson OyunculariCast: Eriand 
Josephson, l.eno Olin, lngrid Thulin, Nodjo Polmstjerno-Weiss Yapım/Produdion: Sveriges TV/Svensko, 
Filminstitutet, Cinemotograph Dünya Hakları/Export Agent: The Swedish Film Institute Box 7434 10391 
Stockholm SWEDEN 
1984 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 72' 

Bergman sanatçı olmanın sorunlarını, daha önce belki hiç bir zaman PROVADAN SONRA'daki kadar 
açık ve net bir biçimde tartışmomıştı. TV için yapılan bu film, Bergman'ın ekibine yeni katılmış olan 
l.ena Olin ve yönetmenin 50'1erden beri birlikte çalıştı�ı lngrid Thulin ve Eriand Josephson'un güçlü 

oyunları ile destekleniyar. Öykünün geçti�i dış mekan (e�er öykü sözcü�ü burada bilinen anlamıyla 
kullanılabilirse) bir provadon sonraki sohnedir. Sahnedeki birkaç parça mobilya ve para110no, yaşlı 
yönetmen Henrik Vogler'a sahneledi�i eski oyunları onımsotır. Strindberg'in "Bir Düş Oyunu"nu beşinci kez 
yönetmektedir şimdi. Birbiri ardından iki kadın girer sahneye: Anna ve Rakel. .Anna bu son oyunda boşrol 
oynoyacoktır. Rokel'e de küçük bir rol verilmiştir. Alkolik, sinirli ve genelde pek güvenilmeyen biridir Rakel. 
Anno ise bir aktris olarak ko ri yer yapmak istemektedir: gerekirse saatler boyu prova yapmaya hazırdır . . .  
Yetmiş dakika içinde, kişilerini tümüyle açık ve eksiksiz bir biçimde ortaya koyar Bergmon. Neredeyse 
rahatsız edici bir inatla, sanatı yaşamla korı;ı korı;ıyo getirir. Bir öykünün kişileri ile öykünün yazarının kişili�i 
arasında, bo�lantı kurmayı sevenler, Vogler ile Bergman arasında belirgin benzerlikler bulocaklar şühesiz. 
Vogler alaycı ama aynı zamanda yumuşak yürekli birisidir, örne�in. Hastadır ve tiyatrodan do usanmıştır 
artık. Ane� yine de oyuncuları çok sever. Olümün ya110ş ya110ş yakloştı�ını duyumsamaktodır. 
Gerekti�[ridtı ocımasızdır, ancak oyuncularındon ve tiyatronun ortamından kopması çok güçtür. Oldukça 
yalnızdır ve kulaklan do artık pek iyi duymomaktadır. PROVADAN SONRA, hiçbir zaman sanat üzerine 
kasvetli bir söylev biçimine bürünmemekte. Çünkü roller çok başarılı bir biçimde aynanmış ve film aynen 
"Fanny ve Alexander" de oldu�u gibi, mükemmel bir iç denge ile kotorılmış. 

N ever belare perhaps, has Bergmon discussed the problems of being on ortisi in such an open and 
naked morıner as in AFTER THE REHEARSAL. In this chomber play for TY, l.ena Olin, o new 
comıır to tHe Bergmon ensemble, is supparted by Eriand Josephson and lngrid Thulin, old 

Bergman horids siıic� the 50s. The exterior setiing of the story - il the word story can here be used in its 
commonplace meoning - is the boresi possible: o stoge ofter o reheorsal. A few pieces of furniture, same 
screens. They remirid the ageing director, Henrik Vogler, of other productions he has staged. And now 
he's directing Strindberg's "A Dream Play" for the lifth time. By tum, two women enter the stage: Anna 
and Rokel. Anna is to play in the currerıt production. Rakel has been given two lines. She is an alcoholic, 
neurotic, and generdlly unrelioble. Anna ·wants to moke o career os on octress: she's willing to on 
reheorsing araund the tfock, il that is whot it to kes . . .  
In 70 minules Bergman totally and campletely unmosks his personae. In an  almasi unpleasontly 
impartuning monner he puts art face to face with life. Anyone who likes to compare the characters in o 
story with the choracteristics of its outhor will eosily discover mony ostensible similorities between Vogler 
and Bergmon. Vogler is at once cynlcal and tender-heorted. He is sick and tired of the theatre but stili in 
love and fascinoted with its actors. He 'feels that "deoth is nibbling him". He' s ruthless when necessary, 
but he loves his octors and the atmesphere of the theotre. He's rather lonely and has become o liffie 
hord of heoring with time. AFTER THE REHEARSAL never develops into o gloomy lecture on the conditions 
of art. Why not? Becouse eoch of its roles is so brilliontly portrayed and becouse it, like "Fanny and 
Alexander", gives the impression of being done with the supreme inner balance so characteristics of 
Bergmon's most recent works. 

INGMAR BERGMAN 

Ingmor Bergmon, 1 918'de lsveç'te 
Uppsolo kentinde d�du. Stokhelm 
Üniversitesinde edebiyat ve sanat 
e�itimi gördü�ü sırada, oyuncu ve 
yönetmen olarak tiyatro ile ilgilendi. 
Okulu bitirdikten sonra Stokhelm 
tiyatrosunda slajyer-yönetmen olarak 
görev aldı 11e bu orada bir çok oyun, 
kısa öykü 11e roman yazdı. 1 941 'de 
"The Death of Punch" adlı oyunu ile 
tiyatro yönetmeni olarak tanınmaya 
başladı. Ertesi yıl ilk uzun filmi "Kriz"i 
gerçekleştirdi. O zamandon beri ls��eç 
sinemosının en soyılan kişisi olarak 
birbiri ardına önemli filmler çekti. 
Filmierindeki tutorlılık, hiçbir zaman 
terketmedi�i tiyatro olonında da 
süregelmiştir. 

Bom in Uppsolo, SVIIeden in 1 918 .  He 
become in110lved in the theotre, os on 
octor and director, ot the University of 
Stockholm, where he studied literoture 
and art. After groduotion he became 
o treinee-director ot o Stockholm 
theotre, and during that period wrote 
o number of ploys, short stories and 
novels. With "The Deoth of Punch" in 
1941, his reputotion os o director in 
the theotre is estoblished. The 
fallawing year, he directed his first 
feoture film, "Kris". Since then he 
dominoted SVIIedish cinemo, directing 
one greot film after onother. The 
coherence of his works extends to the 
theotre which he has never 
obondoned. 

ÖNEMLI FILMLERI / 

SELECTIVE FILMOGRAPHY 

1953 Gycklamos ofton/Gezginciler 
Gecesi 

1 957 Det sjunde inseglet/Yedinci 
Mühür 
Smultronstallet!Yobon Çilekleri 

1 963 Tystnaden/Sessizlik 
1 966 Persono/Birey 
1 972 Viskinger och rop/Çı�lıklor 11e 

Fısıltılar 
1 978 Autumn Sonoto/Güz Sonatı 
1982 Fanny och Alexondre/Fanny \le 

Alexondre 
1983 Efter repetitionen/Provadon 

Sap ro 

49 



50 

SANATLAR V E  S I N EMA FRANSA 
ARTS A N D  THE MOV I E S  FRANCE 

BiR PORTRE: PARADJANOV 
SERGUEI PARADJANOV, UN PORTRAIT 
SERGEJ PARADJANOV - A PORTRAIT 

Yönetmen/Director: Patrick Cazals Görüntü Yönetmeni/Photography: Phil ippe Dorison, Christian 
Hautesserres Müzik/Music: Armenian Music Ensemble Yopım/Production: les Films du Horlo Dünya 
Hakları/Expart Agent: les Films du Horla Sarrazac, F-46600 Martel FRANCE 

1 988 1 35 mm. / Renkli (color) 1 26' 

Batılı filmcilerin Sergey Paradjanov hakkında çektikleri i lk film. Cazals, ünlü yönetmeni, aynı zamanda 
çalışma stüdyosu olarak kullandı()ı ve ilginç kolleksiyonlarının bulundu()u evinde, Grusiya film 
stüdyolarında ve son filmi AŞlK GARIB'in çekimleri sırasında görüntülemiş. 

The fir.;t film about Sergej Paradjanov to be made by o film crew from the West. Cazals shows the 
director in his house -both o workshop and curiosity shop-, in the Grusiya film studies and during the 
shooting of his lotesi film, ASHIK KERIB. 

PATRICK CAlALS 

1946 yılında Fransa'da lespig;bn'da 
do()du. Felsefe ve sinema e()itimi 
gördü. 1970-80 yılları arasında • ,  

yopımcı ve gazeteci olarak çalıştı. 
Çeşitli kentlerin kültürel enstitülerine 
katkıda bulundu. Kısa ve orta metrajl ı 
belgesel filmler yaptı. "Yeni Gürcü 
Günceleri" isimli seriyi yazdı ve 
yöne tti. 

Bom in 1946 in lespignan, Herault. 
Studied philosphy and film. 1970-80 
television producer and joumolist. 
Responsible for culturol institutes in 
several towns. Mode short and 
medium-length documentory films. 
Author and director of the series 
"Nouvelles Chroniques Georgiennes". 



ARrs AND THE MOVIES U N IJED K I NGDOM 

SEVDAYI YASATMAK 
# 

EEPING LOVE ALIV 

Yönetmen/Director: Stephen Gorrett, David Robinson Görüntü Yönetmeni/Photography: Witold Stok 
Kurgu/Editing: Doi Vaughon, Jo Nott Oyuncu/Cast: Elisobeth Welch Yapım/Production: Stephen Gorrelt, 
David Robinson, Gorrett Robinson Co. for Chonnel Four TV Dünya Hakları/Export Agent: The Gorrett 
Robinson Co. 74 Newman Street, london W1 P 3lA ENGlAND Tlx: 266075 

1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 78' 

E lisobeth Welch'in londra'da Almedio Theotre'do verdi9i soluk kesici konser çerçevesinde gelişen 
film ünlü yıldızın gösteri dünyasındaki olo9onüstü koriyerini izliyor. 1 923 yılında "Running Wild" 
adlı Broodwoy oyununda dünyaya tonıttı9ı "Çarliston" ile başlayon bu serüven, Welch'in geçirdi9i 

başarılı kolço ameliyatı ve o yorulmoz sesinin soyesinde günümüze dek süregelmiştir. Welch, otuzlarda 
Paul Robesen'un boş kadın oyuncusuydu. Yıllar sonra, Derek Jormon'ın "Fırtına" sındoki "Stormy 
Weother" şarkısı ile bir kez daha ününün doru9uno çıktı ( 1979). Müzikal yetene('Ji ve incelikli kibirlili9inin o 
eşsiz birleşimi ile, izleyicileri üzerindeki tartışılmaz etkisini sürdürmektedir Elisobeth Welch. Geçen zaman 
ne yeteneklerini, ne de zekasını etkilemiştir. Bu film, yopmocıksız bir sevecenlikle onun ne denli komik, 
hoşorı, yalın ve yaşam dolu bir insan oldu(lunu ve kuşkusuz, hiç eskimeyen popüler şorkıları 
yorumlamadaki o eşsiz yetene9ini gösteriyor bize. Filmde Welch'in bazı filmlerinden alıntılar ve 1937 ile 
1987 yılları orasındaki "Stormy Weother" yorumlarındon en az dört tonesi de yer olmaktadır. 

Bu "sö�cükler ve şarkılario çizilmiş kişilik potresi", bu efsaneleşmiş şorkıcıyo ortak tutkuları olon iki insanın, 
TV yopımçısı Stephen Gorrett ve The Times'ın film eleştirmeni David Robinson'ın sevgisinin ürünü. 
"Eiisob�tli'in sahnedeki o büyüleyici vorlı9ını perdeye oktormoyı boşarabilmek en önemli koygımızdı. . .  
Komera'yı, tiyatrodaki izleyicilerinin do9ol bir uzantısı olarak görüyordu Elisobeth ve !ilmin yönetiminde de 
büyük katkısı oldu. Gösteri dünyasında geçirilen 64 yıldon sonra onun do söyleyecek bir sözü vardı 
kuşkusuz!" diyor yönetmenler. SEVDAYI YAŞATMAK, kaçınlmaması gereken gerçek bir şölen. T:is film locuses on o remorkoble concert by Elisobeth Welch in london's Almeido Theotre. Between 

er lomous rtvmbers (Summertime, love for Sole, Solomon, Miss Olis Regrets, you name it . . .  ) the 
tar re�Etcts çılı,her extroordinory show business coreer which begon in 1 923 when she introduced 

the "Chorleston" in Broodwoy show "Running Wild" and, thonks to good hip surgery and on unflogging 
voice, continues t� tl;ı� preseni day. Welch wos Paul Robeson's leoding lody in the thirties, and moy be 
best known for lier sornewhat loter performonce ol "Stormy Weother" in Derek Jormon's "The Tempest" 
( 1 979). She continues to chorm oudiences with her unique blend of musicol skill and sophisticotion, now 
enriched öy o weolth of experience and the sotisloction of having overcome o crippling il lness. Time has 
mellowed neither h�r,�olent nor her wit. This film shows lovingly and without Irills that she is funny, 
mischievous, uncomplicoted and full ol life, with o unique gilt for interpreting populer songs that remoins 
farever fresh. Also included are extrocts from some of her film oppeoronces, and no lewer than lour 
performonces ol "Stormy Weother" between 1937 and 1 987. 

This "seli portroit in words and so�s" is o labour of love by two people - TV producer Stephen Gorrett 
and David Robinson, film eritic of The, Times - with o snored possion for this legendory singer. "The 
chollenge wos whether it wos possible ot all to convey on the screen the spell ol Elisobeth's stoge 
presence . . .  Sh e regorded the comeros os noturol extensions ol her oudience, and wos toking on active 
port in the direction. Alter 64 years in the show-business, you know whot you are telking obout!" soy 
the directors. This film is o reel treot not to be missed. 

STE PHEN GARRETI 
1957'de londra'da doğdu. Oxford'do 
hukuk eğitimi gördü. ilk işi Gronodo 
Televizyonunda oroştırmocılıktı. Daha 
sonra BBC'de yopımcı ve yönetmen 
olarak çalıştı ve 1983'de "Entertoining 
Mr. Soone" yi yönetti. Dördüncü 
Kanal için birkoç TV dizisinin yopım, 
tasarım ve yönetimini üstlendi. 1987'de 
David Robinson ile birlikte " SEVDAYI 
YAŞATMAK"ı yönetti . 

Born in london in 1957. He studied 
iurisprudence ot Oxlord, where he 
edited lsis. His lirst job wos os o 
reseorcher ot Gronodo Television. He 
wos then o producer and o director 
for the BBC, and directed 
"Entertoining Mr. Soone"( 1983), o film 
for Omnibus. For Chonnel Four he has 
produced, devised and directed 
severol TV series. In 1987 he co
directed "KEEPING LOVE ALIVE" with 
David Robinson. 

DAVID ROBINSON 
1 930'do ingiltere'nin, lincoln kentinde 
doğdu.Combridge'de ingilizce ve 
Hukuk e9itimi gördü. 1 954-59 yılları 
orasında British Film Institute'da çalıştı . 
Burada, Sight and Sound dergisinin 
yardımcı editörlüğü, Monthly Film 
Bulletin'in editörlü9ü, National film 
Theotre ve Ücüncü londra Film 
Festivali'nin p;ogrom yönetmenliği 
görevlerini yürüttü. 1958-72 yılları 
orasında günlük Finonciol Times'ın film 
eleştirmeniydi .  Sinema üzerine pek çok 
kitabı olon Robinson'un en ünlü 
yapıtları orasında "Dünya Sinema 
Tarihi" ve "Chorlie Choplin" 
bulunmaktadır. 

Born in lincoln, Britoin in 1 930. He 
studied English and low ot 
Cambridge. From 1954-59 he worked 
ot the British Film Institute, where he 
wos on associate editar ol the 
mogazine Sight and Sound, editar of 
Monthly Film Bulletin, and programme 
plonner for the National Film Theotre 
and the Third london Film Festival .  He 
wos film eritic of the doily Finonciol 
Times between 1958-72. Since 1972 
he has been film eritic ol The Times. 
He is outhor of severol books on 
Cinemo, the most fomous ones being 
"History ol World Cinemo" and 
"Chorlie Choplin". 

F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1951 A Worning to Good 

Children/iyi Çocuklara ihtor 
1969 Trovellers/Yolculor 

(unlinished/yorım kaldı) 
1 970 Hetty King: Performer 
1 987 Keeping love Alive/Sevdoyı 

Yaşatmak 

5 1  
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SANATlN COCUKLUGU 
L'ENFANCE DE L'ART 
CHI LDHOOD OF ART 

Yönetmen/Director: Francis Girod Senaryo/Screenplay: Francis Girod, Yves Dongerfield Görüntü 
Yönetmeni/Phatagraphy: Dominique Chopuis Kurgu/Editing: Genevieve Winding Müzik/Music: Romono 
Musumorra Oyuncuları'Cast: Clotilde De Boyser, Michel Bompoil, Yves lombrecht, Regine Cendre, Bruno 
Wolkowitch Yapım/Pradudion: Portner's Production (Paris) Dünya Hakları/Export Agenl: W.M.F. I .  8, rue 
lincoln 75008 Paris FRANCE Tlx: 641306 wolilm 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 107' �nservotuorın üçüncü sınıfında iki tür ö()renci vardır: okulda boşarı kozonorak profesyonel teklifler 
olonlar ve henüz "kendini bulamamış" olanlar. Simon bu ikinci gruba dahildir. Ö()renimini 
ürdürebilmek için gece bekçili()i yapan bu sevimli ve biraz do tembel delikanlı, son yıl ını başarıyla 

tamamlayorak Haziranda alnının okıyle mezun olmoya kororl ıdır. Simon, ö()retmenlerin gözbebe()i, 
duygulu Morie'yi boşton çıkarır. Morie Simon'dan çok hoşlonmıştır. Simon, onun soyesinde durumunu 
düzeltir ve başarılı olur. Beraberlikleri sahnede ve gerçek yaşamda sürerken, Morie bir filmde boşrol 
oynamak üzere onlaşma imzolor. Genç kız konservoluan bırakır ve film çevirmek üzere çöle gider. Paris'te 
kolon Simon için konservoluar sıkıcı bir yer olup çıkmıştır. Sınıfındaki herkes Morie'ye gıpto etmektedir. 
Simon, sele Morie'nin yanına gider, fakat onun vorl ı()ı, !ilmin yönetmenine aşık olmoya başlayon kızı 
rahatsız eder. Simon Morie'siz bir hiçtir. Koderinde ne yozdı(jını onlamıştır genç adam: ikinci sınıf bir 
oyuncu olmak!. . .  

"Bu film konservoluar yaşamını iyi bilen iki yazar taralındon kaleme alındı. Ben, 1983'den beri orada ders 
veriyordum ve Vincenl Vollier adlı bir ö()rencimden bono senoryodo yardımcı olmasını istedim. Ö()retmen 
ve ö()rencinin bakış açılarını yonyana getirerek, gerçek olaylar ve belki de kondi düşlerimizia dolu bir öykü 
yorottık! Bu filmdeki genç oyuncuların tümü konservotuorın yeni, ya do eski ö()rencileridir. YlNATlN 
ÇOCUKlUGU tüm oyuncuların poyloştı()ı bir düşü, hem yaşamda hem de sonatta başarılı olma arzusunu 
anlatır" diyor yönetmen.  

the Conservotory, in the third year, there is  olreody o dillerence between those who have had 
uccess in the previous years, who have received prolessionol allers and those who have not yet 
olly "found" themselves. lt is the cose for Simon, o chorming boy, sornewhat lozy, who works 

os o night wotchmon in order to continue his studies. He is determined to succeed in his lost year and to 
come out vvell in the graduotion in June. Simon seduces Morie, o poeticol girl and the dorling of the 
prolessors. Morie grows fond of Simon. Thonks to her, he gets on, and blossoins out. The couple exists, 
both on stoge and reol life. Morie is hired to play the main port in o film. She gives up her work storted 
ot the Conservotory, resigns her ploce and leoves to film in the desert. In Paris, Simon now linds that the 
Conservotory is very dull. And eoch of the people in his year feels ot times,-thinking ol Morie, o slight 
lugging of envy. Simon joins Morie while she is shooting, bul his presence only occentuotes her certoinly 
that she is folling in love with the film director. Simon, without Morie, is o llop. He can see his destiny on 
horizon, il' s second-role! .  . .  

"The film wos written by two authors who know the life ot Conservotory very wel l .  l 've been o professor 
there sine� 1983 and 1 osked o student, Vincent Vollier to work with me on the screenploy. The visian of 
the prolessor and that ol the student were put side by side and we worked out o story, full ol reol 
onecdotes and probobly, too, of our lontosies! All the young octors in this film are students or former 
students of the Conservotory. l'ENFANCE DE l'ART is obout this dreom shored by all octors, to succeed 
both in one's life and in one's ort" soys the director. 

FRANCIS GIROD 

1944'de Fransa'nın Semblonço�

kentinde do()du. Sinemaya Alex · 

Jolle'nin esistanı olarak başladı. · ,  

Ardarda Mocky, Grimblot, 
Reichenbach ve Vodim'le çalıştı. Aynı 
zamanda, önce le Nou��el 
Observoteur'de gazetecilik, daha 
sonra televizyon filmlerinde yopımcılık 
11e oyunculuk görevini yürüttü. Birkoç 
film senaryosu üzerinde çolıştıkıon 
sonra ilk konulu filmini çekti. Girod'nun 
kozondı()ı ödüller orasında Cesor 
ödülü 11e Montreol Festivali Halk Ödülü 
bulunmaktadır. Conservotoire National 
Superieur D'Art Dramotique ö()retim 
görevlisi olon Girod, 1968'de basılan 
"Ye-Ye Düşüncesinin El Kitobı"nın do 
yozorıdır. 

Born in 1944 ot Semblonçoy, France. 
He begon in cinemo os assistant to 
Alex Jolle. He worked subsequenriy 
wilh Mocky, Grimblot, Reichenbach 
and Vodim. Girod lorged o porallel 
coreer for himseli lirsl os o journalisi in 
le Nouvel Observoteur, loter os o 
producer of television features, on 
execulive producer and os octor. lt 
wos alter working on the script of 
severol films that Girod mode his lirst 
leolure film. Amongst the prizes 
oworded to Girod's works are the 
Cesor for best oudiography and the 
Prix du Public ot the Montreol Festival. 
Girod, who leoches ot the 
Conservotoire National Superieur D'Art 
Dromotique, is the outhor of "Manuel 
de lo pensee ye-ye", published in 
1966. 

FILMLERI / FI LMOGRAPHY 
1974 le lrio infemailCehennem 

Üçlüsü 
1976 Rene lo Conne 
1978 l'etot souvage/Vohşi Ülke 
1980 lo Bonquiere/Bonkocı Kız 
1982 le grond frere/�obey 
1 984 le ban ploisir/lyi Zevk 
1 986 Descente oux 

eniers/Cehenneme Iniş 
1 988 l'enfonce de l'ort/Sonofın 

Çocuklu()u 
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ARTS AND THE MOVI E S  F RANCE - USA - U K  

YALNlZ BiR CAMAGACININ iZiNDE 
GERT UDE sfEiN - SUR LA PISTE D'UN PIN SOLITAIRE 
WAITI NG FOR TH E MOON 

Tönelmen/Director: Jill Gadmillaw Senorycıll)creenploy: Morl< Magııı, Jill  0odmil low Görüntü 
Yönetmeni/Photogrophy: Andre Neau Kurgu/Editing: George Klotz Müzik/Music: Michael Sohl 
Oyunaılorı'Cast: linde Hunl, linde Bassell, Bemadeıto lcfonl, Bruce McGill Yopım/Produdion: STF (Paris), 
The lcboratary far lcon and Idiarn (New York). New Front Film, A.B. Films, Channel Four ( london) Dünya 
Holdon/Export Agent: STP, 36 rue des Alaueltes 75019  Paris FRANCE 
1986 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

H emen herkes, Gertrude Stein hakkında az ya da çok birşeyler biliyordur: Poris'de yaşayan bir 
Amerikalıdır, Alice B. Toklos adlı bir kadınla 40 yıl birlikte yaşamıştır, "rose is a rose is a rose/gül 
güldür gül" deyiminin sahibidir, kendisinin bir dahi oldu(')unu raharlıkla söyleyebilen bir kadındır. 

YAlNlZ BIR ÇAMACAClNIN IZINDE, Stein ve Toklos'ın çevresini sarmalayan söylenceleri ortaya koyuyar 
ve bunlan, herhangi bir ahlaki yargılama yapmaksızın düşsel olaylarla ço(')altarak, tarih ile kurgu arasında 
el de(')memiş bir alanda de(')erlendiriyor. Gertrude Stein, 1936 yılı baharında, uzun süredir çekmekte 
oldu(')u boşdönmesi nöbetlerinin, az rastlanan ve öldürücü de olabilen bir hastalı(')ın belirtileri oldu(')unu 
ö(')renir. Gertrude hastadır ancak bunu Alice'e söylemiyecektir. Yaklaşan ölümünün tıbbi gerçeklerini kabul 
eder, ancak bu "ölüm düşüncesinin" yaşamını etkilemesine izin vermeyecektir. Asıl sorun Alice'dir; 
birşeylerden kuşkulanır ve Gertrude'un bildi(')i şeyleri onunla paylaşmaktan kaçınmasına çok üzülür. Alice, 
yakınd� onu yilirece(')ini sezinleyerek, büyük bir istekle Gertrude ile duygusal ba(')lantı kurmaya çabalar. 
Gertrude ise sessizce savunmaya geçmiştir; giıtikçe Al ice' i kendinden uzaklaştırır. . .  . 
Filmin yön_�,lmeni, bayan Godmilow, belgesel drama ve tarihi biyagrafiyi meşru biçimler olard( kabul 
etmedi(')ini söylüyor çünkü, "tarihin eksiksiz biçimde yeniden oluşturulması diye birşey yoktur. Tarih 
yalnızca, herhangi birinin olaylara bakış biçimidir. Hem, birlikte çalışırken ya da yatakta Gertrude'un 
Alice'e neler söyledi(')ini gerçekte kim bilebilir ki?" 

most everlbody knows o few things aboul Gertrude Stein: she was an American who lived in 
aris; she 1\ved for forty years with o women named Alice B. Toklas; she said "Rose is a rose is o 
se';; she Was o women completely comfortable calling herseli o genius. WAITING FOR THE 

MOON play5 off ıfte enlwined myths of Stein and Toklos and enhances !hem unabashedly with 
imaginary elients, daiming as ils own the uncharted territory which lies sornewhere between history and 
liction. At the begttınlng of the film we are !old, "In the Spring of 1936, Gertrude Stein leemed that the 
occasional dizzy spells she had been experiencing were the symptoms of o rare and possibly fatal 
disorder." Gertrude is ili, bul she will qo! teli Alice. She accepts the medical facts of her impending death 
but rejects the "idea:' of it as intellectuolly uninteresting. The problem is Ali ce, who suspects the trulh and 
suffers in the knowledge that Gertrude refuses to share who! she knows. Alice struggles with her deep 
desire for emotional cantaci and her sense of impending lass. Gertrude struggles silenrly to defend her 
course, pushing Alice further and further awoy. Slowly, Alice comes to term with Gertrude's decision. 
Slowly, Gertrude finds ways to acknowledge Alice's efforts to do so . . .  
Godmilov says she rejects docudra

.
riıa and histarical biography as  legitimate forms because "!here i s  no 

such thing as an accurate reconstruclion of history. H istory is only someone's version of what happened. 
Alter all, who really knows what Gertrude said to Alice when they were proofreading menuseripts or 
climbing into bed?" 

J I LL GODMI LOW 
Jill Godmilow, yapımcı, yönetmen ve 
kurgucu olarak, on yıldan fazla bir 
süredir yaptı(')ı çalışmalarla önemli bir 
ün kazanmıştır. lik kadın seniani 
yönetmenlerinden biri ile ilgili filmi 
"Antonia: Bir Kadının Portresi", Oscar'a 
aday gösterildi ve Ba(')ımsız New York 
Film Eleştirmenleri, En Iyi Belgesel 
Ödülünü aldı ( 1975). Dayanışma 
Sendikasının yükselişi ile ilgili en son 
filmi "Far From Poland/Polonya'dan 
Uzakta" belgesel film alanında yeni 
bir çı(')ır açmıştır. Bu filmdeki radikal 
biçimsel yaklaşım ve gerçek ile 
kurgunun birlikte kullanımı YAlNlZ BIR 
ÇAMAGACININ IZINDE'nin 
do(')uşunun do(')rudan nedenleri 
olmuştur. 

A s  o producer, director, and 
editor, Jill Godmilow has eamed 
o substantial reputation during more 
than o decade of work. Her ''l>.ntonia: 
Portraif of o Women," about o 
pioneering women symphony 
conductor, received an Academy 
Aword namination and won the 
Independent New York Film Critics 
Award for Best Documentary of 1 975. 
Her most recent film, "Far From 
Poland," about Ine rise of Solidarity, 
has been heralded for breaking new 
ground in the documerıtary field. lls 
redical formal approach and its 
melding of fact and liction lead 
direcrly to the genesis of WAITING 
FOR THE MOON. 
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SANATLAR VE S I N EMA I SVIÇRE 

ARTS AND THE MOV I ES  SWITZERLAND 

MEKAN: AFRiKA 
LOCATION: AFRICA 

Yönetmen/Director: Steff Gruber Görüntü Yönetrneni/Photography: Sigfried Meier Kurgu/Editing: Beni 
Müller Müzik/Music: Black Generation, Ghana OyuncularK:ast: Werner Herzog, Klaus Kinski, Peter 
Berling, Emastina Dadzie, Steff Gruber Yapım/Production: Alive Film & Video Productions Dünya 
Hakları/Export Agent: Cine International München FRG 

1 987 1 1 6  mm. 1 Renkli (color) 1 85' 

Werner Herzog, Batı Afrika ülkesi Gana'da "Cobra Verde" adlı fi lmini çekmektedir. Baş 
oyuncusu Klaus Kinski, köle taeiri Cobra Yerde'yi oynayacaktır. Bin genç yerli kadın, ünlü 
dublör koordinatörü Benito Stefenelli tarafından, Amazon savaşçıları olarak eğitilir. isviçreli filmci 

Steff Gruber bu tasarıdan haberdar olur ve konuda bir film yapmak ister. Alman ve Gana toplumları 
arasındaki insani ve kültürel farklılıklar film çekimi sırasında daha bir belirginleşir. "Amazonlar" aidatıldıkları 
ve sömürüldükleri duygusuna kapılırlar. Gruber kadınların tarafını tutar ve genç bir Ganalı kadına aşık olur. 
Arada bir Herzog'un ekibinden ayrılarak, filminde kendi kişisel öyküsünü de yansıtır yönetmen. "Aşk ile 
ilgili bir filmdir bu; benim Afrika, yıldızlar, kadınlar ve bunların tümünün ötesinde sinemaya olan aşkımın 
öyküsü" diyor Gruber. 

Werner Herzog is shooting his film "Cobra Verde" in West African state Ghana. Klaus Kinski, 
his leading actor is casted as Cobra Verde, the slave-merchant. Thousand young native 
women are trained as Amazon warriors by the famous stunt-coordinator Benilc Stefanelli. The 

Swiss filmmaker Steff Gruber gets informed of this project and wants to make a film about it. The cultural 
and humane dillerencas of the two societeis, German and Ghanaean, became elearar during the 
shooting of the film. The "Amazons" felt themselves betrayed and exploited. Gruber is on the side of the 
women and falls in love with a young Ghanaean woman. From time to time, the director leaves the 
Herzog team and reflects his personal story in the film. "This is a film about love; my love of Africa, of 
the stars, the women and above all, the cinema" says Gruber. 

STEFF GRU BER 

1 953'te Zürih'te doğdu. 70'1eri�
· 

başında Soleure'de birkaç kısa film 
sergiledi ve bundan ancak sekiz Yıl 
sonra, 1980'de, kız arkadaşı ile olan 
ilişkisini irdelediği çok kişisel bir film 
olan ilk filmi "Moon in Taurus /Ay 
Boğa Evinde"yi yaptı. "Fetish and 
Dreams/Fetiş ve Düşler" ( 1985)'de aynı 
yolu izledi ancak bu kez kendi 
deneyimlerini New York'taki 
"bekarlar"ınkiyle birleştirerek. MEKAN: 
AFRIKA üçüncü ve en son filmidir. 

Born in Zurich in 1953. At the 
baginning of the 70's, he presented a 
number of short films at Soleuıe, but it 
was only eight years later, in 1980, 
that he made his first feature film 
"Moon in Taurus", a very personel film 
treating the relationship between 
himseli and his girlfriend. In "Fetish 
and Dreams" ( 1985), he continued 
along the same path, but at the same 
time combining his own quest with 
that of the "singles" in New York. 
LOCATION:AFRICA is his third and 
last film. 

FiLMLERi 1 F I LMOGRAPHY 
1 980 Moon in Tourus/Ay Bağa 

Evinde 
1985 Fetish and Dreams/Fetişler ve 

Düşler 
1987 location: Africa/Mekôn :  Afrika 



SANATLAR VE S i N EMA i SVEÇ 

YÖNETMEN: ANDREi TARKOYSKi 
EGI ANDRZEJ l RKOVSKiJ 

DI RECTED BY ANDREI  TARKOYSKI 

Yönetmen/Director: Michel leszczylowski Senaryo/Screenplay: Michel leszczylowski Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Arne Corlsson Kurgu/Editing: Michel lesczcylowski, lnsse Summonen 
Yapım/Production: Swedish Film Institute Dünya Hakları/Export Agent: Swedish Film Institute Filmhuset 
Borgvogen Box 271 26 S-102 52 Stockholm SWEDEN Tlx, 1 3326 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 10 1 '  

S inema dünyasının genç yoşto koybetti!ji usta lardon ünlü Rus yönetmeni Andrei Torkovski'nin 
yapıtları geçen yıl istanbul Sinema Günleri'nin en gözde filmleri arasında yer almıştı. Sanat 
yapıtlarını kendi e!jlenme kıstaslarono göre yargılamoya alışık izleyiciler için, bu filmler zorlu bir 

deneyimdi. Ancak, derinlere inmesini bilenler için bu filmler de!jerli bir şölen niteli!jindeydi .  Aynı  zamonda 
Tarkovski'nin son filmi "Kurbon"ın kurgucusu do olon Michol leszczylowski, bu filmle Torkovski'ye duydu!ju 
hoyronlı!jı yansıtıyor. Yaşamının son birkoç yılında Torkovski üzerine yapılmış birçok belgeselin en iyisidir bu 
film; çünkü, yönetmen ve komero ekibi, do!jru zamonda do!jru yerde olabilme ustolı!jını göstermiştir. 
Arada bir Eriand Josephson'un, Tarkovski'nin "Mühürlenmiş Zaman" adlı kitabındon bölümler okuyorok 
eşlik etti!ji onlatım akıcı ve tempoludur. leszczylowski, son filmi "Kurbon"ı çeken Torkovski'yi izler; onun 
çekim aralarındaki dinlenmelerini, oyuncuları yönlendirişini, provolordo kameroları yönetmesini, geniş oçılı 
sahne ayarlamalarını bir düş dizimi gibi yansıtır bize. Filmin son bölümünü izlerken, umutla korku karışımı 
bir heyecan koplar izleyiciyi, yanmaktc olon evin, teknik hatolardon dolayı başarısız olon ilk çekimi ve 
arkasından ev yeniden yapıldıkton sonraki ikinci ve son çekim. Büyük bir boşarı ile yokolanon o gerilim 
anı, ve daha sonra, !ilmin bitiminde, Torkovski'nin oyunculorlo film ekibini teker teker öpüp kutlodı!jı o 
onda duy_�on olo!jonüstü mutlulu!jun verdi!ji doyum gerçekten yoşonmoyo de!jer. 
"Andrei iorkovski ile "Kurban" üzerinde çalışırken birlikte geçirdi!jimiz sürenin onılorı, her onıdo oldu!ju 
gibi, zamonla silinip gidecektir. Bunun olmasını istemiyorum. Onun duygu ve düşünce dünyasında 
geçirdi!jim süre bono çok şey kattı . Yalnız bono de!jil, birl ikte çolıştı!jımız birçok insan aynı şeyleri 
paylaştı. Onu daha yokınınızo getirmek, anılarımı sizinle paylaşmak zorunda hissettim kendimi" diyor 
yönetmen. Gerçek sinemaseverler için mutlaka görülmesi gereken bir fi lm. Tio most ex�ting films in the post Istanbul Filmdoys were "Nostolgio" and "The Socrifice" -works 

f the loıe Rus\ion director Andrei Torkovski. For oudiences used to judging works of ort on the 
osis of their entertoinment value, these films were not eosy experiences. But those who mode the 

eHort to delve into· trreir depths found it to have been worthwhile. Michol leszczylowski, who edited "The 
Socrifice", mode this film os o tribute to Torkovski . This is eosily the best of the mony documentories mode 
araund Tar1ovski in the lost few years of his life, becouse the director and his comero team had the knock 
of being in the righ• . .eloce ot ot the r�ht time. Therefore, the coveroge has on eosy flow and rythm 
occomponied, ot time'5, by Eriand Josephson reading from Torkovski's book, "Sculpting in Time". lt follows 
Tarkovski during the shooting of his lost film, "The Socrifice", cotching him in repose cooching the octors, 
operoting the comere in reheorsols and setiing up large-scale scenes like the dreom sequence with al l  
those running extros. The finol seetion tokes on the ospect of o suspense thriller os we wotch the first 
version of the burning house be ing ,sh ot (which wos ruined by technicol foilures) and the n the second, 
finished version alter the house hod

.
been rebuilt. The tenseness of the occosion is morvellously cought, 

and oltervvords the sense of euphorio os Tarkovski kisses and congrotulotes cost and crew is o joy to 
behold. 
"The time 1 spent with Andrei Torkovski while working on "The Socrifice" will vonish and fade os 
memories olwoys do. 1 do not wont that to hoppen. The time 1 spent in the world of his ideos, thoughts 
and feelings enriched me. 1 wos not the only one. Mony of us who worked on the film felt the same 
woy. 1 felt obliged to bring him ciaser to you, to shore with you the time that possed" soys the director. 
This is o must-see for eoch serious cinemo lover! 

MICHAL LESZCZYLOWSKI  

1 950'de Polanya'da lodz kentinde 
do!jdu. 20 yaşında isveç'e yerleşti. 
1 974'den beri kurgucu olarak çalışıyor. 
1 976-1978 yıl ları arasında Stokhelm 
Sahne Sonotları Enstitüsünde ses 
teknikleri üzerinde e!jitim gördü. 
Kurgusunu yaptığı filmler orasında Jon 
lindström'nın "A Rose of Flesh" ve 
"The Heort", Kjeii-Akne Anderson'un 
"Boomerang and Friends", lorus 
Oskorsson'un "Horse Eye", ve l. 
Tengroth'nın "Mortyr"ı bulunuyor. 
Torkovski'nin isvec'de bir film 
yopoco!jını ö!jre�di!jinde, onunla 
birl ikte çalışmayı kafasına koyan 
leszczylowski Rusçasını geliştirdi ve 
sonunda 1 985-86 arası cekilen 
"Kurban" filminin kurguc�su olmayı 
başard ı .  

Born ot lodz, Polond, in 1 950. He 
moved to Sweden ot age 20 and has 
been o film editar since 1 974. He 
studied sound techniques ot 
Stockholm's Institute of Dromotic Art 
from 1 976 to 1 978 while continuing to 
edit films. His work included "A Rose 
of Flesh" and "The Heort" for Jon 
lindström, "Boomerang and Friends" 
for Kjeii-Akke Andersson, "Horse Eye" 
for lorus Oskorsson, and "Mortyr" for 
l. Tengroth. learning that Torkovski 
wos to moke o film in Sweden, he 
wos determined to work on it, 
polished up his knowledge of Russion, 
and become the editar (with Torkovski) 
of "OHret/The Socrifice", mode in 
1 985/86. 
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SANATLAR VE S iN EMA FRANSA 

ARTS AND THE  MOVIES FRANCE 

ÖNCEDEN DUYURULAN BiR FiLMiN GÜNCESi 
F. ROSI:  CHRONIQUE D'UN FILM ANN E 
CHRON ICLE OF A F I LM FORETOLD 

Yönetmen/Director: Christine Lipinsko Senaryo/Screenplay: Michel Ciment, Christine lipinsko Görüntü 
Yönel!'"'ni/Photography: Benait Nicoulin Kurgu/Editing: Morie-Cioude l.ocombre Yapım/Production: Jeon
Rose Rich er, Josselyne Buccioli, Soprolilms - Paris Dünya Hakları/Export Age nt: H u go F ilm ı 8 rue Treyon 
750ı 7 Paris FRANCE Tlx, 643008 
ı986 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 62' 

Bu film, Froncesco Resi'nin yönetmenliğini yaptığı "Kırmızı Pazortesi/Önceden Duyurulmuş Bir Ölümün 
Güncesi" adlı !ilmin '86 yazındaki çekimi sırasında gerçekleştirilmiş. Aloin Cuny, Ornello Muti, l rene 
Popos, Silverio Blosi, Pascalina de Sontis, Andreo Crisonti, Caroline l.ong, Anthony Delen, vb' nin 

katılımıyla, Resi'nin bir portresi. ]is film is reolized in the summer ol '86 during the shooting ol "Cronoca di uno morte onnuncioto" 
directed by Froncesco Rosi. lt is o portroit of Rosi with the participation ol Aloin Cuny, Ornello Muti, 
rene Popos, Silverio Blasi, Pascalina de Santis, Andrea Crisonti, Caroline l.ong, Anthony Delen ete . . .  

CHRISTINE LIPINSKA 
ı95ı yılında Cezayir'in Algiers 
kentinde doğdu. ll�"'q_so filmini ı972'de 
yoı:ıtı .  Bunu ı975'te g�rçekleştirdiği ilk 
konulu filmi izledi. -

Born in ı95ı in Algiers:'She directed 
her first short film in ı972. She 
followed It in ı975 wltı ·her- -1/tst 
feoture. \ · - · 

FILMLERI / FILMOGRAPHY 
ı 972 Apres nous le de'sert/Bizden 

sonra çöl (short/kıso film) 
ı975 Je suis Pierre Riviere/Ben PJenre 

Riviere 
ı 978 Georgio 

· 

ı 986 Folie Su isse/Isviçre Çılgınlıi)ı. 
ı987 Froncesco Rosi,Chronique d!un 

film annoncee/Önceden 
Duyurulan Bir Filmin Güneesi 

ı 988 Popa esi parti , Mornon oussi/ 
Baba Gitti, Anne de. 



SANATLAR VE S IN EMA KANADA 

ARJS AND TH E MOVIES  , . - . ,.. 
. 

' . . CANAD.At� 

DÖNER KAPlLAR 
TOUR A TE 

REVOLVING DOORS 

Yönetmen/Oiredor: Francis Mankiewicz SenaryoiScreenplay: Jacques Savoie, Francis Mankiewicz 
Görüntü Yönetmeni/Phatography: Thomas Vamos Kurgu/Editing: Andre Corriveau Müzik/Music: François 
Dompierre OyuncularK:ast: Monique Spaziani, Gabriel Arcand, Miou-Miou, Jacques Penot 
Yapım/Production: Rene Malo Malofilm, UGC, Canal PlusOünya Hakları/Export Agent: image 
Organization Ine. ı 207, rue St. Andree Montreal, Quebec CANADA Tlx: 055-6ı3oı 

ı988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ıoı ' 

ssam Blaudelle, New York'da yaşayan annesi Celeste'den, içinde bir günce ve birkaç kişisel eşya 
lan bir paket alır. Annesini hemen hiç tanımamakla ve geçmişi anımsamak da istememektedir. 
laudelle'in on yaşındaki o\7Jiu Antcine günceyi okurken, çocu\7Jun gözlerinden Celeste' nin yaşam 

öyküsünü izleriz. Onunla ilk kez kalabalık müzisyen ailesi ile birlikte folk müzi9i yaparken tanışırız. Daha 
sonra, ilk gençlik ça9ında, yakın bir kasabada sessiz filmlerde piyano çalar. Kısa zamanda bu cansız 
kasabanın neşe kayna9ı olur. Ancak, sesli filmierin gelmesi ile işini yitirir ve zengin bir ailenin tek çocu9u 
Pierre Blaudelle ile evlenir. Bir o9lu olur. Çocu9un e9itimini katı bir insan olan kaynanası yüklenecektir 
hemen. Pierre savoşa gider ve bir daha geri dönmez. Kocasının cilesine daha fazla dayanamayan 
Celeste New York'a taşınır, yeni bir yaşama başlar . . .  Bu bilinmez büyükannenin vorl ı9ı Antoine'ı New 
York'a, onu aramaya sürükler. Bunca yıldan sonra hala piyanosunun başındadır Celeste. 
Duygusollı9ın ölçüsünü hiç kaçırmaksızın, ilginç rastlantılar ve gülünç olaylarla öyküyü süsleyen yönetmen, 
!ilmin baş kişisi üzerindeki ilgiyi sürekli canlı tutmayı başarıyor. Celeste'in öyküsü ile birlikte, hiç tanımadı9ı 
o9lunun yabancılaşmış karısı ve D9lunu da içeren bir di9er öyküyü içiçe anlatan yönetmenin biçemi, 
geçmişteki. :ve günümüzdeki olayları yansıtırken de9işmekte. Antcine'ın düşleminden yansılı lan geçmiş, belirli 
belirsiz bir romantizm taşırken, daha sonraki olaylarda gerçekçi bir duygu egemendir. Hüznü ve gülmeceyi 
yanyana barındıran DÖNER KAPlLAR, sanatçının tutkulu dünyası ile çocu\7Jun gizem dolu dünyasını 
buluşturuyar. 

Blaudelle, an artisi painter, receives a package centcining a diary and several personal obiects from 
his mother, C,elesle, now living in New York City. He barely knows her and is reluctant to talk about 
the post. Antöine, his ten-year-old son, reads her story, and through the boy's eyes we discover the 

story of Cel�ste's lif� We first meet her playing country music with her large musical family. Then as an 
adolescenl, she is hired to play piano for sileni films in o nearby town; soon Celeste is the toast of the 
sleepy town. Bul with• the coming of the talkies she los! her iob and married Pierre Blaudelle, heir to a 
rich family. She ga-.e birth to o san whose educalian was soon taken over by her rigid mother-in-law. 
Pierre went .ta war, and never ca me b�ck. Unable to stand her in-laws any longer, sh e moves to New 
York to begin a new-.life . . .  The news of an unknown grondmother will set Antcine out for New York in 
search of Celeste whS;•after all these years, stili plays the piano. 
LES PORTES TOURNANTES roused the Cannes audience to tears, screams and standing ovation. The 
reason was simple: this is an openly sentimental picture which pulls out all the stops when required, 
resorts to coincidence and easy CO[icature as its Icw points, but maintains a lively interest in its heroine. 
Her mellow story is set within anelher contemparory story canceming the son she never knew and his 
estranged wife and san. Ailemating be'lween post and presenl, the director's style vories occordingly. The 
former, seen through Antoine's imagination, has o definite romantic tinge, while the lotter is anchored by 
a more realistic feeL Mankiewicz deals with emotions in a genlle and suggestive mode. Sad and funny in 
tum, this captivatinq film is a sure audience winner. 

FRANCIS MAN KI EWICZ 

ı944'de Şanghay'da do9duktan sonra 
ailesi ile birlikte Kanada'ya geldi. Çok 
ünlü bir sinemacılar ailesinin Kanada 
kolundan gelmektedir. Montreal 
Üniversitesi ve McGill Üniversitesinde 
e\7Jilim gördü. Daha sonra londra 
Uluslarorası Sinema Okulu'na girdi. 
ı968'de Montreal'e döndü ve önce 
kameraman daha sonra da yapım 
yönetmeni ve yönetmen yardımcısı 
olarak calıstı. ilk uzun filmini ı972 
yılında yö�etti. ı973-77 yılları 
arasında TV için sekiz film yaptı. 

Bom in Shanghai in ı944, he came to 
Canada the following year. He 
belongs to the Canadian branch of a 
large movie dynasty, which alsa 
includes Herman Mankiewicz, his 
brother Joseph, Herman's son Don, 
and Joseph's son Tom. Francis was 
educated at the Universile de 
Montreal and McGill University, 
Montreal belere attending the london 
School of Film Technique (now the 
london lntemational Film School) . He 
retumed to Montreal in ı968, worked 
lirst as a camereman and then as 
production manager and assistant 
director on features. He directed his 
lirst feature in ı 972. He then made 
eight films for TV between ı973-77. 

FiLMLERi 1 F I LMOGRAPHY 
ı972 le temps d'une chasse/Av 

Zamanı 
ı 977 Une amie d'enfance/Bir 

Çocukluk Arkadaşı 
ı979 les bons debarras/Gecmis 

Olsun ' ' 

ı 98 ı les beaux souvenirs/Güzel 
Anılar 

ı 985 The Sight/Görünüş 
ı 987 L'epreuve de force/Güç 

Gösterisi 
ı988 les partes toumantes!Döner 

Kapılar 
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ARTS AND !HE MOVIES  

MISS ARIZONA 

Yönetmen/Director: Pal Sondar SenaryoiScreenplay: Alfredo Gonetti, Pal Sondcr Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Elemer Rogolyi Kurgu/Editing: Nino Borogli Müzik/Music: Armondo Trovojoli 
Oyuncular/Cast: Hanna Scyhgullo, Morcello Mostroionni, Alessondre Mortines, Urbono Borberini, Luigi 
lucci Yapım/Production: Hungorofilm: Hunnio Studio (Budopest). Video Distributori Associoti (Rome) Dünya 
Hakları/Export Agent: Hungorofilm 1054 Bothory U. 10 Budopest HUNGARY Tlx: 22-5768 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Bir zamonlar Budopeşte'de Arizono isimli bir gece klübü vardı . . .  Bir zamonlar Budopeşte'de 
B ozsnyoi'ler diye bir çift yoşordı . . .  1930'1u yılların Budopeşte'sinde dul bir kadın ile bir müzisyenin 
karşılaşmalarını ve birlikte geçirdikleri yılları onlatır bu film. Mitzi, küçük bir o�lu olon fakir oma çok 

güzel bir fohişedir. Sondar Rozsnyoi yarı itolyon, yarı Macar, yahudi asıllı bir müzisyen, şair ve 
polyoçodur. Bir rastlantı sonucu bir oraya gelen iki kohromonımız, ölünceye kader bir daha 
oyrılmoyocaklordır. Geçmişlerinden koçmak ve şanslarını denemek üzere birlikte ltolyo'yo giderler. Orada 
yaşamları genellikle zorluklor içinde oma mutlu geçer. Bir tesadüf eseri zengin olduklarında, tekrar 
Mocaristan'a dönerek, ünlü büyük kabare "Arizono"yı oçorlor. Bir tür Macar "Moulin Rouge"u olan bu 
gece klübü, kısa zamonda müşterilerinin Avrupa'yı soran faşizm ve savaş dalgasını unutmak için tıkoboso 
doldurdukları, çok popüler bir u�rok yerine dönüşecektir. Ama buranın, dışarıda yaşanılan savaş 
dramından soyutlonabilece�ini düşünmek çok safdillik olacaktır . . .  
Büyük bir aşk öyküsü ve olo�onüstü bir gece klübü: Rozsnyoi 'lerin yaşamı ve ölümü bir söylenceye 
dönüşmüştür. Dekorlar ve kostümler, gerçekten yaşamış bu iki kişinin serüvenini sanki bir hayal dünyasına 
götürmekte. Ama bu orada yönetmen, dışarıda olup bitenleri kabarenin dekorları arasında, iki 
kohromonımız tarafındon yonsıtmoyı do unutmomış. Schygullo ve Mostroionni gibi iki büyük ustanın 
hayranlıkla izlenen oyunları, inanç ve yumuşaklıkla çevrilmiş bu filmi, kaçınlmaması gereken bir şölene 
dönüştürüyor. 

Once upon o time in Budopest there wos o night club colled the Arizono . . .  Once upon o time 
there wos o couple in Budopest colled the Rozsnyois . . .  The film storts with the encounter of o 
young widow and o musicion in the Budopest of the 30's, and it tells about the years they spend 

together. Mitzi is o poor but beoutiful prostitute, mather of o little boy. Sondcr Rozsnyai is half ltalian, half 
Hungorion, o musicion, o poet, o clown, of Jewish origin. An occidentol meeting and they are 
inseporable until death. Our two protogonists go to ltoly to flee from their post and to try their luck. They 
often live in poverty, however they are hoppy together. When they coincidentolly gel rich they return to 
Hungary and set up the fomous coboret "Arizorio". This night-club, o kind of o Hungorion "Moulin 
Rouge", soon becomes o favourite stop crom-full' of customers trying to forgel the foscist and militarisi 
movements all araund Europe. Yel it would be credulity to imogine this ploce could spare itself from the 
wor trogedy outside . . .  
A great love offoir and o wonderful night club: the Rozsnyois' life and deoth has become o legend . . .  
The scenery and the costumes olmost lake this reol story into o dreom world. Meonwhile the director 
didn't miss to reflect the outside events through our two choracters omongst the caboret scenery. With the 
odmiroble performonces by the two masterful stors, Schygullo and Mostroionni, this film reolised with 
devation and tenderness becomes o sheer pleosure for the oudience. 

PAL SAN OOR 

,� . .  -
er: . 

. 
-- --

1939'do do�du. E�itimine müzf 
üzerine ihtisosloşmış bir okulda · 

başladı. Ama mezun oldukton hem{'n 
sonra sinema yı meslek seçti. 1961 'de 
Tiyatro ve Sinema Sonatı Akademisi'ne 
girdi ve buradan 1964'de diplomasını 
aldı. Daha ö�renciyken kısa filmler 
yaptı. ilk uzun metrajlı filmini 1967'de 
gerçekleştirdi. Filmcili�in yenı sıra, son 
yıllarda Tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 

Barn in 1939. He started his studies in 
o speciolized school for music but 
right alter graduotion he begon to 
vvork in the film profession. In 1961 he 
enrolled ot the Acodemy for Theotre 
and Film Art where he received his 
diplema in 1964. He mode short films 
while stili o student. He directed his 
first feoture film in 1967. Alongside 
films, his ettention has turned lawards 
the theotre in recent years. 

FILMLERi 1 FILMOGRAPHY 
1 967 Bahoc o falon/Duvardaki 

Kuklalar 
1969 Szeressetek Odor 

Emil iot/Sevgiler Emillio 
1971 Soriko, drogom/Soroh, Aşkım 
1973 Regi idok fecijalEski Günlerin 

Futbol u 
1976 Herkulesfürdoi emiekiGarip Bir 

Rol 
1978 Szobodits meg o gonosztoi/Bizi 

Şeytondon Kurtar 
1 980 Ripocsok 
1982 Szerencses Daniei/Doniel Trene 

Bindi 
1 988 Miss Arizono 



SANATLAR VE S iN EMA ABD 
ARTS AN D THE MOVIES · usA 

MADAME SOUSATZKA 

Yönetınen/Director: John Schlesinger Senarya/Scnıenplay: Ruth Prawer Jhabvala, John Schlesinger 
Görüntü Yönetmeni/Photography: Not Crosby Kurgu/Editing: Peter Honess Müzik/Music: Gerald Gouriet, 
Yonty Solamon OyuncularlCast: Shirley Maclaine, Dame Peggy Ashcroft, Shabana Azmi, Twiggy, Navin 
Chowdhry Yapım/Pradudion: Robin Dalton, Sousatzka Prod.,  Twickenham Film Studies Ltd . Dünya 
Hakları/Export Agent: Cineplex Odeon Films ı 925 Century Park East, Suite 300 los Angeles California 
90067 USA Tlx 37ı 2504 
ı 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı 20' 

Madam Sousatzka garip, zor, yalnız, sevecen, bencil ve taşkın bir kadındır. Bir konser piyanisti 
olmak için yaptı()ı çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Şimdi, ancak çok yetenekli ve ö()renmeye istekli 
ö()rencilere ders vermektedir. Manek, piyano çalışı dışında yaşıllarından farksızdır. Ama piyano 

başında gerçek bir ustadır bu genç. Sousatzka, Manek'i ö()renci olarak kabul etti()inde, annesi Sushile'nın 
aklından o()lunun konserlerde piyano çalabilece()i fikrini siler. Manek'ten de mutlak itaat bekler; öyle ki 
Sushila, Sousatzka'nın baskısını aile yaşamlarında bile hisseder. Artisi ajanı Ronnie Blum, Manek'i 
dinlayince onunla çalışmak ister. Kıskanç Sousatzka, ö()rencisini korumak amacıyla onu engellemeye 
kalkar, ancak B)ı.ım, Manek'ten saygın bir müzik festivalinde çalma sözünü alır. Manek'in aklı karışmıştır. 
Ama Sousatzka bir zamanlar ona önündeki fırsatları de()erlendirecek tek kişinin kendisi oldu()unu 
söylemiştir. Manek, di() er insanların beklentilerini düşünmeden kendisi için do()ru olanı seçer . . .  
John x"hlesinger'in filmleri, konumları ve konuları n e  olursa olsun, yumuşak ama duygusallıktan uzak bir 
gözle bak�,()ı insan ilişkileri ve do()asıyla ilgilidir. MADAM SOUSATZKA onun kusursuz bir biçimde ele 
aldı()ı tü� konulardan. "Bu, kaybetmenin acısı, beklentiler ve insanın kendi açıklarını başkaları üzerinde 
kapatması ile ilgili bir film" diyor Schlesinger ve ekliyor, "Ben hep insanların birbirlerine neler yaptıkları ve 
kişiliklerinin sivri yönlerini nasıl törpüledikleriyle ilgilenmişimdir." 

Medome Sousatzka is an eccentric, difficult, lonely, loving, possesive, extremely excessive women. 
She started out to be o concert pianist, but failed. She teaches exceptionally gilted pupils now, 
and her Sl\Siem of teaching demands total commitment from her students. Manek is like any other 

teenager until. he .P\ıVS the piano. Then he becomes o master, in complete command of himseli and 
piece he pld,ys. When Sousatzka takes Manek on as o pupil, she firmly disabuses his mather Sushile of 
any idea that her şoı;ı will perl.orm publicly. She demands complete obedience from him to such an extent 
that Sushile begiı'is to reseni her damincering intrusian into their lives. As soan as Ronnie Blum, an artiste's 
agent, hears Ma ne k play, he wants to promote him. Sousatzka, jealously over-protective of her protege, 
tries to black him, but Blum persuadeNhe young pianist to consider playing at o prestigious music 
festival. By now Ma'�. is totally confused. However Sousatzka once said it was up to him what he 
made of his opportunities. He makes the cheice that is right for him, without feeling he has to fulfil other 
people's expectations . . .  
John Schlesinger's lilms, whatever their setting, whatever their scale, deal primarily with emotional 
relationships and the human charaqer, which he views with o kindly, yel unsentimental eye. MADAME 
SOUSATZKA is the kind of subject he .handles superbly. "lt' s o film about the pain of lass, about 
expectation and fulliliing one's own inadequacies vicariously", says Schlesinger. "''m alvvays interested in 
what somebody's doing to somebody else, and how people deal with the rough edges of their 
characters." 

JOHN SCH LESINGER 

ı 925'de londra'da do()du. BBC 
Televizyonunda çalıştı. ı 96 ı 'de ödüllü 
bir belgesel çekii. i lk önemli filmi "Bir 
Çeşit Sevgi"dir (ı962). Daha sanraları 
ABD'de çevirdi()i filmlerle ününü 
sürdürdü. Schlesinger zamanın havasını 
yakalayan hassas bir göze sahiptir. 

Barn in landon in ı 925. He worked 
for BBC television and in 196ı he 
made an award-winning documentary. 
His first major film was "A Kind of 
loving"(ı962). His later films, mosriy 
made in US spread his fame. 
Schlesinger has o line eye for the 
mood of the time. 

FILMLERI / FI LMOGRAPHY 
ı 962 A Kin d of loving/Bir Çeşit Sevgi 
ı963 Billy Liar/Yalancı Billy 
ı 965 Deriing/Sevgili 
ı 967 Far from Madding 

Crowd/Çılgın Kalabalıktan 
Uzakta 

ı 969 Midnight Cowboy/Geceyansı 
Kovboy u 

ı 97ı Sunday Bloody Sunda.y/Pazar, 
Kanlı Pazar 

ı 975 Day ol the locust/Çekirgenin 
Günü 

ı 976 Marathan Man/Maratoncu 
ı 979 Yanks/Yankiler 
ı 98 ı Han ky Ton k Freevvay 
ı 985 The Falcan & The 

Snowman/Şahin ile 
Kardanadam 

ı987 The Believers/Müritler 
ı 988 Medome Sousatzka 
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ARTS AND THE MOV I ES  U SA 

JOHN HUSTON VE DURLiN'LiLER 
JOHN HUSTON AND TH E DUB ERS 

Yönetmen/Diredor: lilyan Sievernich Görüntü Yönetmeni/Photography: Usa Rinzler KurgıJEditing: Miroslav 
Janek Müzik/Music: Alex North Oyunculan'Cast: John Huston'ın THE DEAD filminin oyuncu ve çalışanlan 1 
The cas! and crew of John Huston's "THE DEAD" Yapım/Production: Lilyan Sievernich, Lilley Films Dünya 
Haklan/Export Agent: Grey City Ine. (NYC) 
1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 60' 

J ohn Huston, konusunu James Joyce'un güçlü kısa öyküsünden olan ÖLÜLER'in çekimini 
tamamladıktan sonra, A(ıustos 1987'de yaşama gözlerini yumdu. Bu belgeselde yönetmen 
Sievernich, ÖLÜLER filminin çekimine katı lmış içerden bir kişi olarak, selle bir aile havası ve yakınlıfjı 

içinde geçen çalışmayı ve John Huston'un sanatçı kişilifjini başarıyla yansıtıyor. Bu belgeselde ÖLÜLER 
filminde başrolü oynayan Huston'un kızı Anjelica ile, aynı !ilmin senaryosunu yazan ofjlu Tony de yeralıyor. 
ÖLÜLER filmi Huston ve çocuklannın ilk kez biroraya geldikleri bir çalışmaydı .  Huston safjlıfjının giderek 
bozulmasına karşın, sonuna dek çekimierin başında bulundu. 
Bu belgesel, son uzun metrajlı filmi ÖLÜLER'in çekiminden yola çıkarak Huston'ı tanımlayan, onun sinema 
sanatı ve Joyce'un öyküsünün anlamı hakkındaki düşünceleri ile zenginleşen, son bir portre. 

J ohn Huston passed away August 1 987 alter having completed the shooting ol THE DEAD, based 
on James Joyce's powerful short story. In this documentary, director Sievernich gives us an insider's 
accounl ol that production, copturing the family feeling and the inlimacy on the set, as vvell as the 

artistry of John Huston. Featured are Huston's daughter Anjelica, who stars in THE DEAD and his son 
Tony, who wrote the screenplay. lt was the first time all three worked together. Huston remained 
completely in charge of the film despite his bad health. 
This is o definitive portraif of the lilmmaker during the shooling ol his last feature film, o portraif enriched 
by Huslon's reflections on his craft and the meaning of Joyce's short story. 

L lLYAN S IEVERN ICH 

New York'ta, Syracuse Ünivers��si'nde 
gazetecilik ve sinema öfjrenimi gö[dü. 
Uzun süre Federal Almanya'da kaiQı ve 
Alman sinemacılarla çeşirli senaryolar 
üzerinde ortak çalışmalan oldu. 
1977'de New York'a döndükten sonra, 
Wim Wenders'in çeşitli kısa 
belgesellerinin yapımcılıfjını üstlendi 
(Chambre 666, Tokyo-go, Reverse 
Angle:NYC March'82). "Paris, Texas" 
ve "Stranger than Paradise" filmlerinde 
de çalıştı. JOHN HUSTON VE 
DUBLiNLiLER, yapımcı ve yönetmen 
olarak ilk uzun metrajlı filmidir. 

She studied journalism and· cinerne at 
University ol Syracuse, New York. 
Durig o long stay in FRG, she 
collaborated with german cineastes on 
dillereni seri pts. In 1977, fallawing her 
return to New York, she produced 
several short documentaries of Wim 
Wenders (Chambre 666, Tokyo-Go, 
Reverse Angle: NYC March '82). She 
has alsa worked on "Paris, Texas" 
and "Stranger than Paradise". JOHN 
HUSTON AND THE DUBLINERS is her 
lirst feature film as director and 
producer. 
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KODAK (Near East) Ine. ve MTV'nin değerli katkt!anyla 
gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thar.k KODAK (Near East) and MTV for their 
contributions. 
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UYARLAMALAR SSCB 
ADAPTATIONS 

HlNZlR ÖYKÜ 
SK E YJ AN EKDOT 
A WICKED TALE 

Yönetmen/Director: Alexander Alow, Vladimir Noumov Senaryo/Screenplay: leonid Serin, Alexander 
Alow, Vladimir Noumov Görüntü Yönetmeni/Photography: Anotolij Kuznetzow Müzik/Music: Nikoloi 
Koretnikow OyuncularK:ast: Jewgeniw Jewstignejew, Viktor Sergotschow, Alexander Grusinskij, Jeleno 
Possowo, Jelisoweto Nikistschichino Yapım/Production: Mosfilm Dünya Hakları/Export Agent: 
Sovexprotlilm Koloshny pereulok 1 4  103009 Moscow USSR Tlx: 4 1 1 143 sel 
1 966 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 102' 

Yüksek sınıfton bir beyefendi, arkadaşlan ile geçirdifji içkili bir okşomın ardından, Petersburg'un sıradon 
insanlannın yoşodıfjı bir mahallesinde doloşmoktodır. Yonında çalışan küçük memurlardon biri, 
Pseldonimov'un düfjün törenine onur konufju olarak çofjrılır. 1 860'1ı yılların sonu, Çar l l .  Alexander'ın 

yürürlüfje koydufju reformlar zamanıdır. Üzerinde çok tartışılan bu reformlara gönülden inanmış bu onurlu 
beyefendi, bunları bu sıradon insanlara uygulamoya karar verir. Ne ki, onun bu iyiniyeti boşonsızlıfjo 
ufjror, çünkü insanlar ilgisiz, aptal ve yıllardır boyun efjmeye olışmışlardır. Düfjün töreni, topluca içilerı 
içkilerle son bulur. Ertesi gün, Petersburg'o geri dönen bu yüksek sınıfton beyefendi, buyrufju altındakilere 
her zamankinden daha acımasız davranmaya başlayacaktır. 
"Dostoyevski, bu öyküyü 1 862'de, senlik sisteminin Rusya'da yosoklonmosındon hemen sonra yazmıştı. 
Dostoyevski'nin en önemli düşüncesi, ortoya ottıfjı soru, o dönemde ateşli tartışmalara neden oluyordu: 
yeni reformlan uygulamoya koymak için gerekli toplumsol bilinci yarolmak olası mıdır? Bu soru 1 862'de 
günceldi. Filmi yoptıfjımız Kruşçev döneminde de güneeldi bu soru. Şimdi yine, Perestroyko döneminde de 
güncellifjini koruyor. Reform yapma isteklerimizi acaba uygulamoya kayabiliyor muyuz?" diyor Vladimir 
Noumov. HlNZlR OYKU, 1 966'do yasaklanmış ve ancak 21 yıl sonra gösterime girebilmiştir. 

igh-ronking genriemon from Petersburg wonders into the milieu of the comman people alter o 
leosontly liquid evening with friends. He is invited to o wedding os o guest of honour from o 
eller class of society. The civil servont Pseldonimov is celebroting his marrioge that day. lt is the 

Iate 1 860s, the time reforms decreed by Czar Alexander l l ,  and the honouroble genlleman decides to 
put these much discussed reforms into profice for the commen folk. Alos, his good intentions foil on 
occount of the people's disinteresl, stupidity and incopobility of overcoming years of ingroined 
subservience. The evening ends in o generol drinking session. The next day the high-ronking genlleman 
trovels bock to Petesburg and treats his vossols horsher than ever before. 
"Dostoyevski wrote the story in 1862 shortly alter serfdom had been obolished in Russio. Dostoyevski's 
most importont thought, the question he posed, wos being hotly discussed ot the time: ls it possible to 
owoken the necessary social oworeness to put the new reforms into protice? The question wos topicol in 
1 862. lt wos topicol ogoin in Khrushchev's ero, when we mode the film. lt is topicol ogoin now, in the 
age of Perestroiko. Are we copoble of putting our desire for reform into protice?" soys Vladimir Noumov. 
Shot in 1966, A WICKED TALE wos only shown 21 years loter. 

ALEXANDER ALOV 
1 923'de Ukrayna'da dofjdu. 1 2  · • 
Haziran 1983'de Moskova'da öldti! 
Yönetmen ve senaryo yozondır. 
1951 'de, Moskova Film Okulu VGIK'de, 
Sovchenko'nun sınıfındon mezun oldu. 
"Toro Shevchenko" adlı filminde 
Savchenka 'nun yönetmen 
yordımcılıfjını yaptı ( 1951)  ve onun 
ölümünden sonra do Vladimir Noumov 
ile birlikte bu filmi tamamladı. 

Born in 1923 in Chorkov in the 
Ukroine. He died on 1 2  June 1983 in 
Moscow. Director and scriptwriter. 
1 951 groduoted from Sovchenko's 
class ot the Moscow Film School 
VGIK. Assistant director to Savchenka 
on his film "Toro Shevchenco" (1951) 
which he completed together with 
Vlodomir Noumov alter Sovchenko's 
deoth. 

VLADIMI R NAUMOV 
1927'de leningrod'do dofjdu. O do 
Sovchenko'nun öfjrencisi oldu ( 1951) .  
Alexander Alev i le birlikte çalışmaya 
başladı .  Birlikte yaptıklan "Mir 
Vkhodyoshchemu" ile 1961 'de 
Venedik'de jüri ödülünü aldılar. 

Born in 1927 in leningrod, olso 
groduoted from o Savchenka class on 
directing techniques ot the VGIK in 
1951 . Storted working ot that time 
together with Alexander Alev. They 
won worldwide occloim for their film 
"Mir Vkhodyoshchemu", which vvon 
the Jury Prize in Venice in 1961 . 



U ARLAMALAR FRANSA 
ADAPTATIONS FRANCE 

BROKEN APRIL 

Yönetmen/Oiredor: lirio Begejo SenaryoiScreenplay: lirio Begejo, Olivier Assoyas, Vossilis Vossilikos 
Görüntü Yönetmeni/Phoıography: Potrick Blossier KurgıJEditing: wc Bomier Müzik/Music: Steve Beresford 
Oyunculaıı'Cast: Jeon-Cioude Adelin, Violeto Sonchez, Alexondre Arbott, Sodri Sheto, Hasan Zhubi, 
Xhemil Vroniqi Yapım/Pradudion: Frederic Mitterond, Denys Fleutot, JM Production Dünya Hakları/Export 
Agent: MGI 1 22, rue lo Boetie 75008 Paris FRANCE Tix: 643529 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 100' 

Yıl 1933. Arnavutluk, nadir bo9ımsızlık dönemlerinden birini yaşamakta. Ülkenin kuzeyi hemen hiç 
bilinmemekte. Orodo, Olüm Yaylasında, otolardon kalma yazılı olmoyan bir yasolar sistemi, Kanun, 
egemenli9ini sürdürmektedir. Bu yasalar, kimi vakit adil, kimi vakit acımasız ve kanlı, do9lılorın 

yaşamlarını yönlendirmektedir. Bu bölge devletin denetimi dışındadır. Kordeşi Mehill'in öcünü olma 
girişiminde başarısız olon Gjeıg Berisho, Zel Kryeqyqe'yi yalnızca yoroloyabilmiştir. Kanun'un kanlı 
ilkelerinin uygulondı9ı, iki aile orosındoki bu kon davası yüz yıldon fazladır sürmektedir ve şimdiye de9in 
kırkdört can almıştır. Bu son olay üzerine Amavurluk Hükümeti Yoylo'ya bir temsilci gönderir. Bu temsilcinin 
iki görevi vardır: Orosh Prensi'nin yeni onoyasasına uyulmasını ve Gjeıg Berisho'nın yasoloro teslim 
edilerek bunun bir örnek oluşturmosını so9lomok. Bu temsilci, Fronso'do e9ilim görmüş genç yaıgıç Bession 
Vorpsi, genç Fronsız korısı Dione'ı do, ülkesinin bu başıboş kalmış bölgesine, sanki ölümle buluşmoya 
götürmektedir . . .  

Ad ı  şim'qiden birçok kez Nobel Ödülü adaylan orosındo geçen Arnavut yazar lsmoil Kodare'nin ortan 
uluslororosı ünü ile birlikte, de9işik bir Arnavutluk imgesi de yavaş yavaş gözler önüne serilmeye başladı. 
Yaşamlarını, tarihin derinliklerinden gelen kültürel gelenekiere sıkı sıkıya bo9lı bir biçimde sürdüren onurlu 
insanları� -görüntüsü bu. lsmoil Kodare'nin yapıtlan orosındo özellikle KlRlK NISA-N, olo9onüstü başarılı 
olay öıgüsü ve şiirsel onlohmı ile film yapımcılonnın doyanomıyaco9ı türden bir serüven ve lirizm dokusuna 
sahiptir. Söylence, yazgı, tolih, başkaldırı, uyumsuzluk, süıgün yaşamı ve kuşkusuz, aşkı, "romantik bir 
western" biçemi ile onlaton bu film, bu ço9doş edebiyat boşyapıtının çok başarılı bir uyarlomosı. 1 t is in 1 933. Albonio is experiencing one of its rore periods of independence. The north of the country 

has hordly beefl explored. High on the Ploteou of Deoth, the Kanun, on oneesirol system of unwritten 
lows, holı;ls.swçiYı. This body of law, sametimes sublime, sametimes cruel and bloody, rules the lives of 

the montognÇırds, the mountoin dwellers, thus leoving the region outside the control of the stote. In on 
unsuccesful ottemf:>l. tq _ovenge Jıis brother Mehill, Gjeıg Berisho has wounded Zel Kryeqyqe. This violent 
opplicotion of th·e'1?Joody priciples of the Kanun has persisted between the fomilies for more than o 
century, daiming forty-four victims. In response to this inciden!, the Albonion Government sends on 
emissory onte the Ploteou with two missions: to impose respect for the new constitution of the Prince of 
Orosh, and to see tft� Gjeıg Berisho is honded over to be tried and mode on exomple of. Bession 
Vorpsi, a· young French-lroined mogistrote, is the emissory. Bession is leoding his young French wife Dione 
info on encounter with his country and into ploces where evil is rompont os if to o meeting with deoth 
itself . . .  

A different image of Albonio i s  grodpolly goining ground with the growing intemotionol reputotion of 
lsmoil Kodore, on outstanding Albonion writer, whose name has olreody been mentioned severol times for 
the Nobel prize. lt is the image of o people who have given up none of !heir pride, whose preseni life is 
derived from o histerical and culturol trodition, which is ot once oncient and very much olive. Of all lsmoil 
Kodore's works, BROKEN APRIL, with his mosterly treatment of the plot, and the poetic splendour of the 
writing, ereete on atmesphere of odventure and lyricism irresistible to the film-moker. The film which 
portroys myth, fotes, fortunes, upheoval, rupture, exile and of course love in o monner of o "romontic 
western" is o VEıry successful adaptetion of this modem mosterpiece. 

Ll RIA BEGEJA 

1 953'de Paris'te do9du. Arnavut 
kökenli bir ailenin kızıdır. Sinema 
filmlerinde yönetmen yardımcılı9ı 
yaptıkton sonro, televizyon progromlon 
ve "L'homme blesse" (Potrice 
Chereou), "Les quorontiemes 
rugissonts" (Christian de Chollonge), 
"Coup de foudre" (Dyane Kurys), 
"Souvenirs, souvenirs" (Ariel Zeitoun) 
gibi filmler için frogmonlor yaph. 
1 983'de "Paris Poporozzi" adlı kısa 
filmini yönetti . KlRlK NiSA-N ilk uzun 
filmidir. 

Born Paris in 1 953 . Her porenis are 
of Albonion origin. Alter having been 
assistant director on feoture films, she 
produced television progrommes, 
troilers including those for "L'homme 
blesse" (Potrice Chereou), "Les 
quorontiemes rugissonts" (Christian de 
Chollonge), "Coup de foudre" 
(Dyane Kurys) ,  "Souvenirs, souvenirs" 
(Ariel Zeitoun), and in 1983 her own 
short film "Paris Paporozzi". BROKEN 
APRIL is her first full-length feoture film. 
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BORiS GODOUNOV 

Yönetmen/Director: Sergei Bondarchuk Senaryo/Screenplay: Sergei Bondarchuk Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Vadim Yusov Müzik/Music: Vyacheslav Ovchinnikov Oyuncuları'Cast: Sergei 
Bondarchuk, Alexander Solovyov, Anatoly Romashin, Anatoly Vasilyev, Adriana Bierdzhinska, Yelena 
Bondarchuk Yapım/Produdion: Mosfilm Dünya Hakları/Export Agent: Sovexportfilm Kalasnj per. ı4 ı03 
009 Moscow USSR Tlx: 4ı ı ı 43 
ı986 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı 64' 1 6. yüzyılın sonlarında, tarihinin en zor dönemlerini yaşoyan Rusya. Korkunç ivan'ın oğlu, Çar 

Feodor'un kayınbiraderi ve başbakanı Boris Godounov, Çarın üvey kardeşi, veliaht küçük Dimitri'yi 
öldürtür. Iktidar hırsıyla yanıp tutuşan Boris, Çar Feodor'un ölümü üzerine halk tarafından tahta 

çıkanlır. Ancak bu sırada Grigory adında bir keşiş manastırdan kaçar, kılık değiştirerek Veliaht Dimitri adı 
alhnda Polanya'ya gider. Polanya Hükümeti böyle bir olayın kendilerine sağlayacağı çıkarı düşünerek onu 
kıvançla kabul eder. Çok geçmeden, sözde Dimitri, Polanya ordusunun başına geçer ve Rusya'ya yürür. 
Işlediği suç yüzünden Boris'i aifedemeyen ve çektiği acıları unutamayan halk Boris'i yüzüstü bırakır. Bu 
sırada Boris ölür ve ülkedeki durumdan faydalanan Dimitri, Boris'in karısı ve ondört yaşındaki oğlu 
Feodor'u öldürterek iktidarı ele geçirir. Halka onların intihar ettiği söylenecektir . . .  
Bu tarihi film, dramatik olaylarla dolu b u  dönemi büyük bir sadakalle aktarmakla. Film, konusunu büyük 
Rus şairi Alexander Puşkin'in aynı adlı oyunundan alır. "Bu filme hazırlanmam birkaç yılımı aldı . . .  Sinema 
uyarlamasında amaç, yazara mümkün olduğunca yaklaşmak, onun duygularını oktarorak ülkenin yazgısıyla 
ilgili düşüncelerini yakalamaktır. Bu dahiyi daha karmaşık hale getirmek, yapıtını genişletmek değil, 
yazdıklannı sinema diline çevirmektir." diyor yönetmen. Bu konuda başarılı olup olmadığına kararı izleyici 
verecek, hiç şüphesiz . . .  R1ssia, a t  the tum of ı 6th and ı 7th centuries, one of the most dilficult periods of its history. B6ris 

Godounov, the brather-in-law and chief minister of Tsar Feodor, son of Ivan the Terrible, has ecused 
assassinale the young Dimitri, half-brother of the Tsar and his heir. On the death of Tsar Feodor, 

Baris, who has cammitted his erime with the sole object of seizing power, has himseli acclaimed by the 
people and ascends the throne. But about the same time, o young monk named Grigory escapes from 
his monastery, discards his habil, and goes to Paland where he passes as the dead Tsarvich Dimitri. The 
Polish GOI!emment receives him all the more cordially as it understands the advantages such an event 
might aiford it. Soan the pretended Dimitri puts himseli at the head of the Polish army and marches with 
it aganist Russia. People who could not forgive Baris Godounav for his erime, as they did not forgive their 
av·m sufferings, tum away from him. Just at this moment they hear of Baris' death, and the false Dimitri, 
taking advantage of the circumstances, in tums usurps power by ki ll ing Bori s' wife and ı 4 year-old son, 
Feodor. People will be told that they d id commit suicide . . .  
This picturesque historic mavie renders this remote epoch abundant in dramatic events with great fidelity. 
The film is bosed on the drama of the same name by the great Russian poet Alexander Pushkin. "1 have 
spent several years preparing myself for this film . . .  The main task with the screen adaptetion is to be as 
close ta the outhor as possible, to render his feelings and through them his meditations over the destiny 
af the native country, not to make the genius more profound, not to broaden his work, not to make it 
lock modem, but to transiate his writing into the language af cinema" says the director. The spectators 
are the sole judge to evaluate these claims. 

SERGEl BON DARCH U K  

ı920'de Ukrayna'da doğdu. R=ôstav'da 
tiyatro okudu. 2. Dünya Savaşı · 

sırasında Kızıl Ordu'da cephedeki, 
askerlere moral gösterileri yaptı. 
Moskova Sinema Okulu'nda yönetmen 
Sergei Geresimav'un öğrencisiydi. 
Hemen ardından bir sinema yıldızı 
oldu. Kendisine ı960'da lenin ödülü 
kazandıran "Insanın Kaderi"nde 
oyunculuğun yanısıra yönetmenlik de 
yaptı . Yönettiği "Sovaş ve Barış" gibi 
gösterişli filmlerle Sovyet sinemasında 
saygın bir yer edindi. Daha sonra 
çektiği filmler uluslararası platformda 
fazla yankı uyandırmadı. 

Born in Ukraine, in ı920. He studied 
drama in Rostov and was front line 
eniericiner with the Red Army during 
WW ll .  He was taught by the 
director Sergei Gerasimav at the 
Moscow Film School. He soan 
became o screen idol. He moved to 
directing as well as aciing in "Destiny 
of Man", for which he wan o lenin 
Prize in ı 960. The pretentious and 
inflated works he directed, such as the 
mammoth epic "War and Peace", 
won him o seat in Supreme Soviet. Hi� 
Iate films have made little international 
impact. 

ÖNEMLI FILMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
ı 959 Sudba Cheloveka/lnsanın 

Kaderi 
ı965 Voina i Mir/Sovaş ve Barış 
ı 970 Waterlee 
ı 975 Oni Srajalis za 

RodinouNatanlan için 
Dövüştüler 

ı 978 Step/Step 
ı986 Baris Godounav 



FRA N SA 
ADAPTA T ION S FRANCE 

CARMEN TRAGEDYASI 
LA TRAGEDIE DE CARMEN 
THE TRAGEDY OF'CARMEN 

Yönetmen/Director: Peter Brook Senaryo/Screenplay: Morius Constant, Jean-Ciaude Carri�re, Peter Brook, 
adapted from : Georges Bizet, Presper Merime'e, Meilhac, Halevy Görüntü Yönetmeni/Photography: Sven 
Nykvist Kurgu/Editing: Marina Michaka Müzik/Music: lr�ne Aitaff, Daminique My, Philippe Nahon 
Oyunculan'Cast: Helene Delavault, Hovvard Hensel, Agnes Host, Jake Gardner Yapım/Production: 
Micheline Rozan Alby Films, Antenne 2, Channel Four, Bavaria Atelier Dünya Haklorı/Export Agent: Albi 
Film 9 rue du Cirque 75008 Paris FRANCE Tlx: 648593 
1983 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 80' ı 820, Sevil le, ispanya. Cormen adlı bir çingene dilberi kartlarda geleceği okumaktadır. Köylü kızı 

Michaela, subay Don Jose'yi aramaya gelir. Çingene, Don Jose'ye bir çiçek atarak, ona olan 
arzusunu belirtir. Kıskanç iki kadın tartışmaya başlar. Komutan Zuniga, Jase'ye Carmen'i tutuklamasını 

emreder. Ama Cormen tarafından gözü boyanan şansız subay kadının kaçmasına izin verir. Bu suçtan 
rütbeleri sökülür ve hapse atılır. Iki ay sonra serbest bırakıldığında, Cormen'i bir tavernada bulur. Carmen, 
dışarıdan duyulan çağrı borusuna rağmen Jose'nin kendisiyle kalmasını ister. Genç adam, Carmen uğruna 
bir kaçak olmayı rededer. Tam çıkmak üzeredir ki, içeriye Carmen'e ilgi duyan Zuniga girer. Jose ile 
dövüşmeye başlarlar, kılıçlar çekilir, Jose Zuniga'yı öldürür. Bu, Jose'nin Carmen uğruna ilk kez elini kana 
bulaması, ne yazık ki sonuncusu olmayacaktır! Aşıklar kaderlerinden kaçamazlar . . .  
Ünlü tiyqtro yönetmeni Peter Brook, bu film için hem Merimee'nin özgün öyküsünden, hem d e  Bizet'nin 
aynı adlı operasından esinlenmiş. Son zamanların, sinemacılar için bu en gözde konusu (Rosi, Soura ve 
hatta Gadord bile kendi yorumlarını beyazperdeye aktarmışlardı) CARMEN TRAGEDYASI, bu kez de Peter 
Brock'un il� :l<ez Poris'te, "Theatre des Bouffes de Nord" topluluğu tarafından, 1981-82 yıllarında 
sahnelenen oyununun, beyaz perde uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekte göreceğiniz film, 
Brock'un değişik oyunculada gerçekleştirdiği üç ayrı filmden biri . Özenli yönetimi, olağanüstü güzellikteki 
müziği ve Bergman'ın ünlü görüntü yönetmeni Sven Nykvist'in ustaca kamera çalışması ile çok özgün bir 
yorum, değişik bir deneyim bu film. 1 820, Seville, Şpoin. A beautiful gypsy reads future in the cards. Her name is Carmen. Michaela, a 

viiiage girl se� a brigadier, Don Jose. The gypsy asserts her desire for Don Jose by flinging at 
him a IIÇwer. J8plous, tvva vvamen start to quarrel. Jose is erdered by the officier in command, 

Zuniga, to take Carmen into custody. But Carmen bewitches the unfortunate brigadier till he allows her to 
escape. For that he. is degraded. and seni to prison. Two months later, when he is released, he joins 
Cormen in a taver;_Carmen tempts him to stay in spite of the trumpet of recall. He refuses, even for her, 
to become � deserter, and is about to leave when Zuniga eniers and makes a play for Carmen. Jose 
lights him, sabres are,drawn, Jose kilis luniga. This is the first time that Jose kilis a man for Carmen but it 
vvan't be the last! The··�rs can't esc o pe the ir Iate . . .  
Peter Brook, famous stage director, borrowed both from the original story by Merimee and. Bizet's opera 
of the same name. Recently a very populer subject for filmmakers (Rosi, Saura and even Gadard filmed 
their versions), Brook's LA TRAGEDIE DE CARMEN is a screen adaptalian of the play staged by Brook in 
"Theatre des Bouffes de Nord" in POr.is, between 1981 -82. In reality, the film you'li see is one of the 
three versions shot by Brook with dillereni casts. This is a unique experience with its careful direction, 
beautiful music and masterful camerawork by Sven Nykvist, Ingmor Bergman's famous collaborator. 

PETER BROOK 

1 925 yılında londra'da doğdu. Oxford 
Üniversitesinde Sosyal Bilimler 
Lisansüstü derecesi aldı. 1 945'den beri 
Ingiltere, Fransa ve ABD'de birçok 
tiyatro oyunu sahneledi. 1 953'den beri 
ilgilendiği sinema alanında yedi film 
yönetti. londra 'da Kraliyel 
Shakespeare Tiyatrosunun, Paris'te 
Uluslararası Tiyatro Araştırmalan 
Merkezi'nin yönetmenliğini 
yapmaktadır. Eserleri birçok ödül 
kazanmıştır. 

Bom in london in 1925. He gol MA 
degree from Oxford University. He 
produced several stage ploys in 
England, France and US since 1945. 
He has been irıvalved in Cinema and 
directed seven films since 1953. He is 
the co-director of Royal Shakespeare 
Company in london, and International 
Centre of Theotre Reseorch in Paris. 
He won several avvards for his vvark. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 
1 953 The Beggor's Opera/Dilenciler 

Operası 
1 960 Moderto Cantabile 
1963 lord of the Flies/Sineklerin 

Tonnsı 
1 967 Marat/Sade 
1 967 Teli me Lies/Bono Yolan Söyle 
1 969 King l.ear/Kral l.ear 
1978 Meetings with Remarkoble 

men/Onemli Kişilerle 
Karşılaşmalar 

1 983 The Tragedy of Cormen (3 
versions)/Carmen Tragedyası 
(üç değişik film) 
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UYARLAMALAR BE LÇ iKA - FRANSA 
ADAPTATIONS BE LG IUM - FRANCE 

ZENON 
L'QUVRE AU NOIR 
THE ABYSS 

Yönetmen/Director: Andre Delvaux SenaryoiScreenplay: Andre Delvoux, bosed on the novel "L'oeuvre au 
nair" by Morguerite Yourcenar Görüntü Yönetmeni/Photography: Chorlie Von Domme KurguiEditing: 
Albert Jurgenson Müzik/Music: Frederic Devreese Oyunculan'Cast: Gion Maric Volonte, Sami Frey, Anno 
Korino, Philippe l.eotard, Johan l.eysen, Jacques Lippe, Morie-Christine Borroult, Motheieu Corriere, Jean 
Bouise, Morie-France Pisier Yapım/Pradudion: lo Nouvelle lmogerie (Brussels) Philippe Dussort, �RL-SEPT, 
Films A2 (Paris) Dünya Hakları/Export Agent: UGC Export 24, ovenue Charles de Gaulle 92522 
Neuilly-Sur-Seine FRANCE Tlx: 614487 ugc show f 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 10' 1 6.  yüzyılın engizisyon ve dinsel kormaşasında Flomon ülkesi. isyan suçuyla aranon doktor ve simyocı 
Zenon, 5ebostien Theus tokmo adıyla Avrupa'da yirmi yıl doloşmıştır. Unutulmuş olma umuduyla 
d<>9du9u kent Bruges'e döner. Eski dostu berber doktor ono kolocak güvenli bir yer verir. Fakat 

Zenon do9uştan asi ruhludur. lsyoncılora yerdım ederek kendi güvenli9ini tehlikeye olar. Tesadüf eseri bazı 
insaniann kendisini tanıdı9ını onlar. Fakat do9du9u kente duydu9u anlaşılmaz bo9lılık Bruges'den 
ayrılmasını engeller ve sonunda kopono kısılır. Zenon gerçek kimli9ini açıklayıneo dinsizlik suçuyla 
yargılanır. Geçmişini kurcalayanlar dinsiz oldu9unu gösteren kanıtlar bulurlar: bobasının belli olmayışı, 
simyocılı9ı, yasak otopsileri, karmaşık cinsel ilişkileri ve isyan dolu yazıları. Yokılarak ölüme mahkum edilir; 
ancak tövbe eder.;e bu cezadon kurtulacaktır. Köşeye sıkışon, özgürlü9üne inatla lutkun Zenon, 1569'do 
bir Şubat gecesi kendi elleriyle ölümü seçerken, so9uk ve suskun kor kenti lekesiz beyozlı9ıylo örtmektedir. 

"Bu kaçak insanın, filmlerde sıkça işlenen öyküsünü ço9doş bir kahromanın öyküsüne dönüştürmek için 
birkoç sözcü9ü ya da tarihi de9iştirmek yeter. Günümüz kahramanı, siyasi, cinsel yo do dinsel başkaldırı 
suçuyla oranır ve her tür ırkçılı9ın kurbonıdır. Bu öyküyü biliyor, onu hergün yaşıyoruz. Zenon biziz!" diyor 
Andre Delvaux. Morguarile Yourcenor'ın bir romanındon uyarlanan bu film ço9doş ve evrensel bir insanın 
ahlaki ve felsefi başkaldırısının sonu gelmeyecek serüvenini anlatıyor. 

Flonder.; during the inquisition and the religious turmail of the 16th century. Zenon, o doctor and 
alehemisi wonted for subver.;ion, has been wandering abaut Europe for twenty year.; under the 
assumed name of 5ebostien Theus. He retums to his hometown of Bruges where he believes that 

people will have forgolten him. A former friend, a barber surgeon, gives him o safe place to stay. But 
Zenon is o nonconformist ot heort. He can'! resisi helping rebels, thereby jeopordizing his security. Various 
coincidences seem to imply that certoin people have recognized him. But on obscur affection for his 
birthplace makes it difficult for him lo leove Bruges and so the lrap eleses in on him. As soon os Zenon 
reveals his true identity, he musl stand triol for heresy. They dig up his post and evidence that makes him 
a heretic: his bastardy, his alchemy, forbidden autopsies, ombiguous sexual relotionships and subver.;ive 
writing. Zenon is condemned to die al the stake unless he repents. Comered bul holding on obstinately 
to his freedom, Zenon takes his Iate into his own honds on o February night in 1569, while the cold, 
sileni snow cover.; the city with its immaculate whiteness. 

'We'd only have to change a few wards or dates ta see this story of a hounded man, a populer theme 
in films, as that of a modem-day here, hounded for political, sexual or regilious nonconformity, the 
perfeci victim of all types of racism. We all know that sort of thing, we live it every day. Zenon is usl" 
tells Andre Delvaux. Based on the novel by Marguerite Yourcenar, this movie honesriy tells the 
newırending stary of a moral and philosophical dissident, his quest as a modem, univer.;al man. 

AN DRE DELVAUX 

louvoin, Belçiko'da, 1926'do do9du. 
Brüksel'e taşınorak üniver.;itede felsefe, 
Germen dilleri ve hukuk; '� 
konservotuardo piyono ve 
kompozisyon e9itimi gördü. Dil ve 
edebiyat öğretmenli9i yaptı; Belçika 
Sinematek'inde sessiz film klasiklerine 
piyono ile eşlik ederken sinemayle 
tonıştı. Sinemayle ilgili bir dizi 
telev izyon programı çekti ve ilk konulu 
filmini 1965'de gerçekleştirdi. 
Günümüze de9in düzenli aralıklarla 
çeşitli filmleri yazarak, yönetti. 
Born in louvain, Belgium in 1926. He 
moved to Brussels where he studied 
philosophy, Germonic languoges and 
law ot the Univer.;ity and piono and 
composition at the Conservotoire. He 
thaught longuages and litterature; he 
ployed the piono occomponiment for 
sileni film classics at the Belgian 
Cinemotheque, and become 
foscinoted by film. He has directed o 
series of television programs on 
cinemo and realized his lir.;t feoture 
film in 1965. Since !hen, he had 
continued to write and direct films ot 
regulor intervals. 

FILMLERI 1 F I LMOGRAPHY 
1965 l'homme au crane rase/Dazla� 

Kofal ı  Adam 
1968 Un soir un Irain/Bir Akşam Bir 

Tren 
1971 Rendez-vous 'o Bray/Bray'da 

randevu 
1973 Belle/Güzel 
1979 Femme entre chien et 

loup/Köpek ve Kurt Arası Kodıı 
1 980 To Woody Alien, from Europe 

with love/Avrupo'dan Woody 
Allen'o Sevgilerle 

1983 Benvenuto 
1985 Babel Opera/Babil Opera 
1988 l'oeuvre au nairiZenon 



UYARLAMALAR ABD - I NG I LT E R E  
ADAPTATIONS U SA - U N IT E D  K ING DOM .. 

ÖLÜLER 
HE DEAD 

Yönetmen/Director: John Huston Senoryo/Screenploy: Tony Huston Görüntü Yönetmeni/Photogrophy: Fred 
Murphy Kurgu/Editing: Roberto Silvi Müzik/Music: Alex North Oyunculor/Cost: Donald McCann, Angelico 
Huston, Helena Carroll, Cathlen Delany, lngrid Craigie, Donald Donnelly, Rachael Dowling, Marie Keen, 
Frank Petterson Yopım/Produdion: Wieland Schulz-Keil, Chris Sievernich, Vestron Pictures Dünya 
Hoklorı/Export Agent: The Sales Company 62 Shaltesbury Ave, london WlY 7AA, E NGLAND 
1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 82' 

Ardalan olarak yüzyıl başı Dublin'inin kullanı ldığı öyküde, sıradan insanların yaşamları içten ve 
gerçekçi bir dille anlatıl ır, iki yaşlı bayan, Julia ve Kale Morgan, bir Noel sonrası partisine 
arkadaşları ve akrabalarını çağırırlar. Parti esnasında değişik insanları tanımakla birlikte, giderek 

dikkatimiz iki yaşlı bayanın yeğeni ve aynı zamonda partinin en gözde konuğu olan Gabriel ile karısı 
Gretto üzerinde yoğunlaşır. Daha sonra, geceyi geçirmek üzere gittikleri otel odasında Gretta kocasına 
partide söylenen bir şarkının kendisinde uyandırdığı bazı anılardan söz eder. Gençliğinde yaşadığı kısa, 
yarım kalmış bir aşk i l işkisini onlatır Gretta; şimdi gözünde yeniden canlanan gencin ölümüyle yarıda kalan 
bir i l işkidir bu. Karısının düşünceli, dalgın hali Gabriel'in yaşamıyla ilgili önemli bir gerçeği bütün 
çıplaklığıyla görmesini sağlar, Gabriel o güne dek gerek kendisi, gerek karısı, gerekse cinsel isteklerinin 
kendisini sürüklediği zorbalık hakkında ne kadar az bilgisi bulunduğunu, bu konularla nasıl hiç 
hesaplaŞrııodığı�ı fark eder. 
John Huston'ın bu son filminin konusu, James Joyce'un 20. yüzyıl Avrupa edebiyatının en ünlü yapıtları 
arasında yer alan öykü kitabı "Dublinliler"in son öyküsüne dayanır. ÖLÜLER'in teması, baskı altında 
tutulan istekler, bunu;ı. yarattığı hapsolunmuşluk duygusu ve isyandır, ancak b9yük bir ineelikle işlenerek 
öyküye yansılılan o lrlandalılara özgü eşsiz nükte sürekli su yüzüne çıkar. OLULER bizi yaşamın 
gerçekleriyle -aşk, evlilik, tutku ve ölüm- karşı karşıya getirir ve bu gerçeklerle yüzleşmeye zorlar. Joyce'u 
neredeyse bir Tanrı gibi gören yönetmene tamamıyla uygun bir son söz filmi. 

e story is set against the background of Dublin at the turn of the century and deseribes in o frank 
and realistic st?Je the lives of ordinary men and women, two old ladies, Julia and Kate Morgan, 

ave inv\ted fr1efıds and relatives to an alter-Chritmas party, in the course of which we are 
introduced to 'O variety of charocters, though our ettention is increasingly drawn to the ladies' favourite 
guest, their nephe'(-1· Gebriel and his wife Gretta. lo ter, in the hotel room where the two will spend the 
night, Gretta tells h61r husband of same memories stired up in her by a song sung at the party. She tells 
him of o brief, unconsummated romance from her youth, o love aHair cut short by the death of the boy 
she now remembers.,His wife's pensive 'leads Gabriel to experience o powerful revelation, fareing him to 
acknowledge how liıifıhhe has permitted himseli to know about himself, his wife, and about the violence 
of his own sexual desires. 
John Huston's last film is bosed on the conclusive story in the famous calleetion "Dubliners" by James 
Joyce, which ranks among the most celebrated works of 20th century European literature. The theme is of 
repression, entrapment and revolt, bift. the unique wit of the lrish alsa bubbles frequently to the surface, 
relished and splendidly displayed. THE 'DEAD confronts you with realities of lile-love, marriage, passian 
and death- and forces you to face them. lt is an enlirely litting epitaph for o director to whom Joyce was 
alması o Gad. 

JOHN H U STON 

1 906 yılında ABD'de doğdu. Bir 
öyküsü yayınlandıktan sonra, 
Hollywood'a gitmeden önce okumak 
amacıyla Paris'e gitti. Jack Warner 
1941 yılında ona "The Maltese 
Falcan/Malta Şahini" filmini yönetme 
olanağını tanıyana dek Warner 
Bros'da yazar olarak çalıştı, "Malta 
Şahini" sinema tarihinin en seçkin ilk 
yönetmenlik verimlerinden biri niteliğini 
kazandı .  Sayıları kırkı bulan filmlerinin 
çekimi sırasında Huston çeşitli 
kuşaklardan sinemacılar ve sinem9. 
oyuncularıyla çalıştı. Son filmi ÖLULER'i 
tamamladıktan sonra 28 Ağustos 
1 987'de yaşama gözlerini yumdu. 

Born in USA in 1906. He made his 
professional stage debut at 19, 
playing o leading role oH Broadway. 
Alter publishing o short story, he went 
to Paris to study belare going oH to 
Hollywood. He was o writer at 
Warner Bros. till, in 1941 ,  Jack 
Warner al lawed him to direct "The 
Maltese Falcon", one ol the cinema's 
most outstanding directarial debuts. 
His work, o grand total of 40 films, 
spans several generations ol mavie
making and movie stars. He passed 
away on August 28, 1 987, alter 
completing his last film, THE DEAD. 

ÖN EMLi F iLMLERi 1 
SELECTIVE FI LMOGRAPHY 
1941 The Maltese Falcan/Malta 

Şahini 
1948 The Treasure of the Sierra 

Madre/Sierra Madre Hazinesi 
Key lorgo 

1 950 The Asphalt Jungle/Asfalt 
Cangol 

1951 The Red Badge of Courage/ 
Kırmızı Cesaret Nişanı 

1952 The Alrican Queen/Afrika 
Kraliçesi 

1953 Moulin Rouge 
1961 The Mislits/Uygunsuzlar 
1 964 The Ntt of the 

lg uana/ guana Geceleri 
1975 The Man Who Would be 

King/Kral Olabilecek Adam 
1979 Wise Bload/Akıllı Kan 
1 984 Under the Volcano!Volkanın 

Altında 
1985 Prizzi's Honor/Prizzi'nin Onuru 
1 987 The Dead/Ölüler 

6 7  
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UYARLAMALAR I NG I LTERE 
ADAPTATIONS U N IT E D  K I NGDOM 

MAURICE 

Yönetmen/Director: James lvory Senaryo/Screenplay: Kit Hesketh-Harvey, James lvory, from the n011el 
"Maurice", by E.M. Forster Görüntü Yönetmeni/Photography: Pierre l'hamme Kurgu/Editing: Katherine 
Wenning Müzik/Music: Richard Rabbins Oyunculan'Cast: James Wilby, Hugh Grant, Rupert Groves, 
Denhelm Elliott, Simon Callow, Billie Whitelaw, Ben Kingsley Yapım/Production: !smail Merchant, 
Merchant lvory Productions, Cinecom, Film Four Int. Dünya Hakları/Export Agent: Film Four International 
60 Charlotte Street london Wl ENGLAND 
1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 130' 

Maurice Hall, kentin dış mahallelerinden birinde oturan tüccar bir aileden gelmektedir. Aristokrat 
genç Clive Durham ile tanıştı�ında Cambridge'de okuyan bir üniversite ö�rencisidir. Kısa sürede 
Clive'ın kendisine gösterdi�i ramantik yakınlıktan etkilenir. Üstün nitelikleri olan bu aydın insan, ona 

aşık oıau�unu söyledi�inde pani�e kapılır Maurice; ne var ki� sonunda, kendisinin de onu sevdi�ini anlar. 
Fiziksel bir yakınlaşma olmaksızın yo9un bir aşk yaşarlar. Ancak, eşcinselliklerini toplumdan gizli tutmak 
zorundadırlar, çünkü, kendileri gibi insanlar hapsedilmektedir. Gelgelelim, Clive bir süre sonra bu ilişkiyi 
bitirmek ister, ortaya çıkabilecek bir skandalın, siyasal gelece�ine zarar vermesinden korkmaktadır. 
Toplumsal gelenekiere uygun olarak evlenir ve aile yaşamına girer. Maurice aldatılmış ve terkedilmiş 
oldu�unu duyumsar. Clive'nin uşaklanndan biri ile hiç ummadı�ı bir aşk ilişkisine başlaması, bir önceki 
aşkının mutsuz sonunu unutturur. Clive ve onun sınıfı tarafından "onaylanan" aşk kurallarına karşı çıkarak 
gerçek dürüsriü�e ulaşır Maurice. 
E.M. Forster, iki erkek arasındaki olanaksız bir aşkın öyküsü "Maurice"i 1 91 4  yılında yazdı. ancak, kitabın 
otobiyografik bir nitelik taşıması yüzünden yayınianmasına izin vermedi. Kitap ancak ölümünden sonra, 
1 971 yılında yayınlanabildi. Konusu Birinci Dünya Savaşından hemen önceki yıl larda geçen bu başanlı 
uyarlama yapıtın yitirmedi�i evrenselli�i ile, günümüzde de söyleyece�i şeyler oldu�unu ortaya koyuyor. 
Çok iyi seçilmiş film müzi�inin de katkısıyla, Forster'in, şiirselli�in doru�undaki bu aşk öyküsü beyaz 
perdeye başarıyla yansıtılmış. Forster'in diyalogları ekonomik ama oldukça kapsamlı: sıradan günlük 
konuşmalar, züppelikler, yasaklar ve feodal alışkanlıklarla dolu Edward sonrası Ingiltere'sinin tüm bir 
panoramasını gözler önüne seriyor. Son yılların en iyi edebiyat uyarlamalarından birisi. 

Maurice Hall is an undergraduate at Cambridge, from o suburban mercantile family when he meets 
Clive Durham o young aristocrat. He soan becomes spellbound by the romantic attentions of 
Clive. When this brilliant intellectual announces that he is in l011e with him, Maurice feels 

horrified; but he comes to realize that he is alsa in l011e with Clive. They enjoy an intense love affair, 
without physical intiı:nocy, keeping their homosexuality o seeret from o society that sends people like them 
to prison. But soan Clive tries to end the re lotianship because he fears o _scandal will ruin his palilical 
future. He then bows to social canvantion and devates himseli to marriage and public life. Maurice feels 
betrayed and desolate, but this is only the start of o series of heartfelt complications. Clive's desertian 
devestates Maurice, until he finds unexpected redemption in the l011e of one of Clive's servants. Rejecting 
the codes of "acceptable" l011e adhered to by Clive and his class, Maurice arrives at o truer honesty. 
E .M. Forster wrate "Maurice", the story of an impassible l011e between two men, in 1914.  Bul 
because of its contr011ersially autobiographical elements, he suppressed its publication and it 
appeared only in 1 971,  alter his death. Set in the years immediately belare the First World War, 
this successful screen adeptatian stili speaks to the present, its universality is stili intact. 
Forster's high paints of lyrical ramance transfer easily to the screen, given the right elevetian by the music 
chesen for the film. Forster's dialogue is economical and highly charged, the easy social chit-chat pithily 
and wittily exposing the social attitudes, the snobberies, inhibitions, feudalism and self-satisfaction of post
Edwardian England, This brilliant film is one of the best litterary adaptations in the last decade. 

JAMES IVORY 

.... 

1928'de ABD'de d�du. Oreg�n 
Üniversitesinde Mimarlık ve Güzel 
Sanatlar e�itimi, Güney KaliforniYa 
Üniversitesinde de Sinema e�itimi 
gördü. Asia Society'nin verdi�i bir 
araştırma olana�ından yararlanarak, 
Delhi ile ilgili bir film yapmak üzere 
Hindistan'a gitti. Burada yapımcı !smail 
Merchant ile tanıştı ve 196 l 'de 
Marchant lvory Productions'ı kurdular. 
Bu ekip 1963'den beri 12 uzun metrajlı 
film, 4 TV dizisi ve bir belgesel yaptı. 

Born in Berkeley, Califomia, USA in 
1 928. He studied Architecture and 
Fine Arts at the University of Oregon, 
and graudated in Cinerne from the 
University of Saulhem California. Alter 
obtaining o research grant from the 
Asia Society to travel to lndia and 
make o film about Delhi, he met 
producer !smail Merchant and formed 
Merchant lvory Productions in 1961 . 
Since 1963, the team has produced 
1 2  features, 4 TV films, and one 
documentary. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 
1963 The Househalder/Ev Sahibi 
1969 The Guru/Guru 
1970 Bombay Talkie/Bombay Filmi 
1972 Savages/Vahşiler 
1 974 The Wild Porty/Çılgın Parti 
1977 Roseland/Gül Bahçesi 
1979 The Europeans/Avrupalılar 
1980 Jane Austen in Manhattan/Jane 

Austen Manhattan'da 
1981 Quartet/Dörriü 
1 983 Heot and Dust/Ateş ve Toz 
1984 The Bostonians/Bostonlular 
1 985 A Room with o View/Manzaralı 

Oda 
1987 Maurice 



UYARLAMALAR F iN LAN DiYA 

ADAPTA TION S F INLAND 

HAMLET iSBASINDA 
# # 

HAMLET GOES BUSINESS 

Yönetmen/Director: Aki Kaurismaki, Sena�nplay: Aki Kaurismaki Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Timo Saiminen Kurgu/Editing: Roijo Tolvio OyuncularfCast: Pirkka-Pekko Petelius, Kati Outinen, Elino Sola, 
Esko Salminen, Esko Nikkori, Mari Rantasila Yapım/Production: Aki Kourismoki Villeolfo Filmproductions 
Dünya Hakları/Export Agent: Christo Saredi Seilergraben 55 8001 Zürich SWITZERLAND Tlx: 8 17 585 
312 com 
1987 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (Black & White) 1 86' 

Büyük bir şirketin üst düzeyinde kanlı bir iktidar kavgası sürmektedir. Genel Müdürü kim öldürmüştür? 
los�k ördeklerdeki dünya tekeli uı::Jruna deı::Jirmenler satılacak mıdır? Ve şöförün şapkası nerededir? 
Daha fazla bilgi edinmek için, lütfen Finlandiya'nın en etkileyici çaı::Jdaş film yapımcısının insanı 

şaşkına çeviren bu yapıtını izleyiniz. 
HAMLET IŞIY\ŞINDA kalbi bir buzdolabı kadar sıcak, duyarlı bir genç adamın inanılmaz serüvenlerini 
anlatır. Bundan önce Shakespeare'in şiiri hiç bu denli saygı görmemiş, uyorlandıı::J ı hiç b;. sanat dalı özgün 
metne bu denli boı::Jiı kalmamıştır! Ophelia'nın banyosunun köşesinde acı gözyaşları dökmasine 
şaşırmamak gerek. Para kapitale, tıpkı kasap bıçaı::J ı karşısında duran bir hayvan kadar direnme gücü 
gösterir. Kazanan kim olacaktır? Bu alışılagelmişin dışında, yenilikçi !ilmin dramında acı çeken kim 
olacaktır? Bu korarı verecek olon bizler deı::Jiliz . . .  Ancak filmi n yapay güzelliı::J ine kanmayın: sorun para 
sorunudur-yani bir ölüm kalım meselesidir. 
Finlilerin hgşan çocuı::Ju AKl KAURISMAKI'den Shakespeare'in oyununun aslına uygun bir uyarlamasını 
beklemek" "Yonılgı olurdu. "Hamlet"in bu çaı::Jdoş yorumunda Finlandiya Danimarka'nın yerini almıştır; Kral 
bir şirket mÜdürüdür, Hamle! onun mirasçısı, Polonius bir emlak alım-sotım müdürüdür ve tiplerneler böylece 
sürüp gider. Bu çoı::Jdoş Homlet ne bir filozoftur, ne de aydın bir hayolperest. O vicdonsız bir hesopçıdon 
başka birşey deı::Jildir. Film Finlilerin dünyaya bakışını etkileyen iki çelişkiyi gözler önüne serer: bir yanda 
Amerikalıloşmış batının boşton çıkarıcı ögeleri, öte yanda Kuzeyin ve Doı::Junun gizemli mistisizmi. /lJioody poy.oer-struggle is toking ploce ot the top of o large company. Who murdered the 

gen�l. dirktor? Will the mills be said in exchange for the world-monopoly in rubber ducks? 
inony;· whefe is the driver' s cop? For more information, please see this aslaunding work by one of 

Finlond's most exciting contemporory lilmmokers. 
HAMLET GOES 'tÇı •BUSINESS tells the story of the unbelievable odventures of o sensitive young man 
whose heart is as warm as o refrigerator. Hardly ever belare has the poetry of Shakespeare been 
respected -to such qn extent that it has remained untouched alter the adaptalian into anather art form. 
No wonder Opheliir-i_s. crying bitterly in the corner of her bothroom. Money allers resistence to capital 
like an animal to o butcher's knife. Who will be the winner, who will suller in this horrible black and 
white underground b-mavi e classical d rama? lt is not for us to judge . . .  But don't be faal ed by the plastic 
beauty of this movie: the question is obout money - o matter of life and death. 
One should not expect o literal odoptation of Shakespeare's play from Finnish "enfant terrible" Aki 
Kaurismaki. In his contemporary adaptalian of "Hamlet", Finland stonds in for Denmark, the king is o 
company director, Hamlet his heir, Polonius o property manager, and so on. Far from being o philosopher 
or intellectual dreamer, this modern Hamlet is an unscrupulous colculator. This film superposes two faces 
of the Finnish mentality: the temptations of the Americanized West and the obscure mysticism of the 
North and the East. 

AKl KAU R I SMAKI 

1957'de Helsinki'de doı::Jdu. Sanat 
yaşamına sinema eleştirmeni olarak 
başladı ve sinema serüvenini senaryo 
yazan, aktör, yönetmen esistanı ve 
yapımcı olarak sürdürdü. Kardeşi Mika 
Kaurismaki 'nin filmlerinde yönetmen 
asistanı alarak calıstı ve film 
senaryolannda ·kardeşiyle ortak 
çalışmalar yaptı. Yönetliı::J i ilk uzun 
metrajlı film olan Dostoyevski'nin "Suç 
ve Ceza" adlı eserinin sinema 
uyarlaması yönetmenin yeteneklerini 
açıkça artaya koyar. HAMLET GOES 
BUSINE::S (Hamlet iş Başında)'dan 
sonra taıoıamladıı::J ı san film "Ariel"dir. 
Yönetmenin üzerinde çalıştıı::J ı son uzun 
metrojlı film, şimdilik "leningrad 
Kovboylorı" diye adlandırdr\)ı filmdir. 

Born in Helsinki in 1957. He started 
all as film eritic and worked since then 
as scripl'writer, actor, assistant director 
and producer. He alsa worked as co
scenarist and assistant director in films 
by his brother Mika Kaurismaki. The 
first feature he directed was o screen 
version of Dostoievsky's "Crime and 
Punishment" which clearly 
demonstrates his professional skill. He 
followed HAMLET GOES BUSINESS 
with his lotesi film, "Ariel". The next 
feature he's preparing is tentatively 
called "leningrad Cowboys". 

F iLMLERi 1 F ILMOGRAPHY 
1981 The Saimaa Gesture 

(co-director Mika Kaurismaki) 
1 983 C rime and Punishment/Suç ve 

Ceza 
1985 Calarnari Union 
1986 Shadows in 

Paradise/Cennetteki Gölgeler 
1986 Rock'y Vl/l.A. Woman (rock 

video s) 
1987 Hamlet Goes Business/Hamle! 

is Basında 
1988 Ariel . 
1989 leningrad Cowboys/leningrad 

Kovboylan 
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UYARLAMALAR SSCB 
AD APT ATIONS USSR 

ACI 
iA 

AGON Y  

Yönetmen/Director: Elem Klimov Senaryo/Screenplay: Semyon lunghin, Ilyo Nu sinav Görüntü 
Yönetmeni/Photography: leonid Kalashnikov Oyuncular/Cast: Alexei Petrenko, Anatoly Romashin, Velta 
Linne, Alica Freindlikh Yapım/Production: Mosfi lm Dünya Hakları/Export Agent: Sovexpoıtlilm Kalasnj per. 
1 4  1003 009 Moscow USSR Tlx, 41 1 1 43 

1977-83 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 54' 1 916. Rusya toplumsal çatışmaların ortasında, acımasız bir işçi sömürüsü, polis egemenliği, açlık ve 
çöküntü. Diğer yanda, Çar ve saray bolluk içinde yüzmekte, herkes kendi çıkarının peşinde. Rusya üç 
yıldır savaş halinde ve bu savaşın sonu yok gibi. Zayıf, bunalımlı bir insan olon Çar, imparatorluğu 

girdiği çıkmazdon kurtorocak bir mucizenin peşinde. Cahil bir Sibirya köylüsü, eski bir ot hısızı, serseri bir 
keşiş olon Grigory Rosputin, "acı çekenleri iyileştirme" yeteneğiyle çıkageldiğinde ülkede durum budur. 
Rosputin, garip kılığı ve karmaşık sözleriyle çok geçmeden imporotoriçenin güvenini kazanır ve onun 
gözüne girer. Soylu ve güçlüler önünde diz çökmeye başlar. Birçokları Rosputin'in elinde oyuncak olur . . .  
Ancak Rasputin sonunda Çar'ın politikasından memnun olmoyan bir grup oristokrotın düzenlediği bir 
suikast sonucu öldürülür. Artık çarlık rejimini hiç birşey kurtoromoz. 19 17 yaklaşmaktadır . . .  

Rus Çorlığının tarihsel çöküşünü onlaton ACI, gösterime girmeden önce efsoneleşti. 1 975'te Mosfilm'in 
19 17  Ekim Devriminin 60. yıldönümü için başladığı lilmde amaç, bu önemli yılın atmosferini yakolamak ve 
bir tarih sayfosını sinemaya oktarmoktı. Kompozisyon ve biçim açısından son derece karmaşık olan bu 
film, kusursuz bir biçimde yönetilmiştir. Ancak Sovyet yetkililer bu filmi on yıl süreyle gösterime sokmodılor. 
Klimov, siyah-beyaz belgesel görüntülerle öykünün temelini oluşturan renkli sahneleri birleştirmiş. Aslında 
uzlaşmaz görünen türleri, başarılı bir biçimde bir araya getirmiş, grotesk, tarihi tiyatro, fars, trojedi. 
Tamamlanışından on iki yıl sonra Klimov'un başyapıtı, "perestroyko "don bir armağan olarak çıkıyor 
karşımıza. 1 916. Russio is in the throes of social conflicts -there is the merciless exploitation of workers, palice 

tyranny, hunger and devostation. At the same time the Tsar and his court are wallowing in luxury 
and corruption, seli-seeking is o generol stote of offoirs. The Tsar is o weok, frustroted person who 

believes in o mirocle, in Providence that will sove the Empire from o downfol l .  Such wos the atmesphere 
when Grigory Rosputin, on illiterale Siberian peosont, ex-horse-thief and wandering monk, who "cured 
and consoled the sufferers" oppeored ot the court. Strongely cl ad and uttering confusing speeches he 
soan began to enjoy the unlimited canfidence and good groces of the emperess. The high and the 
mighty grovelled belare him. Mony of them received and lost their positions ot the hands ol Rasputin . . .  
However, Rosputin wos linolly killed os  o resul! of o plot orgonized by o group ol  oristocrots dissotislied 
with the Tsor's policy. There wos nothing that could sove the remnonts of tsorists outocrocy. 19 17 wos 
drowing neor . . .  
AGONIA, a film obout the total foilure o f  Russian tsorism, was a legend belare the lirst image hit the 
screen. Extremely complicoted in composition and style, the picture is flowlessly directed. Nevertheless, 
the Soviet outhorities decided to shelve the film for ten years . . .  Klimov has combined bloek-ond-white 
dacumentory lootage with colour sequences forming the narrative liction story. He has expertly blended 
seemingiy incompotible genres, grotesque, histarical dromo, force, trogedy. Twelve years alter its 
completition, Klimov's mosterpiece is available now for oudiences os o precious gilt of "Perestroiko". 

E LEM KLIMOV 

1933'te Stolingrad'do doğdu. 5"çak 
mühendisliği diplaması aldı. 25 
yaşında Moskova Sinema ' 

, 
Akademisi'ne girdi. Sanat yaşamına bir 
komedi yönetmeni olarak başladı. 23 
yılda yalnızca altı tane konulu film 
çekti. Bu, birçokları taralındon 
Sovyetler Birliği'nde çalışan en 
yetenekli yönetmen olarak tanımlanan 
Klimov için oldukça düşük bir sayı. 
Ancak bu altı filmden üçü 20, 10 ve 5 
yıl süreyle rolta bırakıldı. Bu üç film 
Sovyetler Birliği'nde zor bir dönemde 
gerçek bir sanatçı olmanın ne demek 
olduğu hakkında fikir verir. Klimov, 
1986'do Sovyet Sinemacılar Sendikası 
Genel Sekreterliğine seçildi. 

Born in Stalingrod in 1933. He 
graduoted os on aviation engineer. 
He then entered Moscow Film 
Acodemy at age ol 25. He begon his 
artistic career os a comedy-moker. He 
directed only 6 feoture films in 23 
years, not o very impressive record for 
o director reckoned by many to be the 
most tolented, working in the Soviet 
Union taday. Yel ol those six films, 
three remoined on the shell for, 
respectively 20 years, 1 O years, and 5 
years. Taken collectively, they teli the 
story of what it meant to be o 
committed artisi in the Soviet Union 
during o period of challenge. In 1986 
he has been elected First Secretary, 
Union ol Soviet Filmmakers. 

FILMLERI / FILMOGRAPHY 
1964 Dobro pozholovat,i l i  

postoronnim vkhod 
vospreshchyan! 
Hoşgeldiniz, Giriş lzne Tabidir 

1966 Pokhozhdeniya zubnova 
vrocho/Bir Dişçinin Serüvenleri 

1 971 Sport, Sport, Sport/Spor, Spor, 
Spor 

1975 Agonio/Acı 
1980 lorissa (short documentorylkısa 

dokümonter) 
1981 Proschanie/Veda 
1985 Idi i smotri/Gel ve Gör 



UYAR LAMALAR MACAR i ST AN 

ADAPTATIONS HUNGARY 

CEHENNEM DEGiRMENLERi 
A PO OLBAN 

MI LLS OF  H E LL 

Yönetınen/Direcıor: Gyula Maar SenaryoiScreenplay: György Mold0110, Gyula Maor, based on o n011el 
by György Mold0110 Görüntü Yönetmeni/Photography: Ivan Mark KurgwEditing: Julio Sivo 
OyuncularlCast: Frigyes Funtek, Dezsö Goros, Anno Rockevei, Edit Vlohovics, Morionno Moor 
Yapım/Production: MAFILM, Studio Hunnio, Budopest Dünya Hakları/Export Agent: Hungorofilm Bothory 
Utco 10 1054 Budopest HUNGARY Tlx: 225768 

1 987 1 35 mm. 1 Renkli !color) 1 1 00' 

Budopeşte, 1950. Hukuk Fakültesinde, Sovyetler Birli�i için burs verecek komite toplantı halindedir. 
Tüm oyları olon Jones Flondero, gençlik etkinliklerinde oldukça aktif bir ö�rencidir. Mutsuz geçen 
çocuklu�u, ve savaş sırasında faşistlere karşı çorpışmosı ono bu bursun verilmesinde önemli rol 

oynamıştır. Ancak, imzosız bir mektup, Jones'un tüm umutlerını kırocoktır. Yapılan suçlamolar öylesine 
ciddidir ki, okuldon atılır ve geçmişteki yanlışlarını düzelimesi için o�ır bir işde çalışmaya zorlonır. Gerçekte 
bu imzasız mektup, gazeteci lldiko Dejmen tarafındon gönderilmiştir. Amacı genç sevgilisinin kendini 
terketmesini önlemektir. Ancak, Jones zaten bu kadındon ayrılocak ve genç tromvoy bilelçisi Erszi Bono'ya 
aşık olacaktır. Bu oroda, sevaşta direnme hareketinde aktif bir görev almış eski bir kent ile arkadaş olurlar. 
Dohc sonro kent tutuklonır. Askeri sol/Cı Altschuler'in boskılorıno karşın, Jones, konto karşı yolancı tanıklık 
yapmayı kabul etmez. Sol/Cının kötürüm kızı Nodezhdo delikonlıyo aşık olur. Erszi'den kısa bir süre önce 
ayrılmış' oldu�u için o do bu ilgiye karşılık verir. Altschuler bu ilişkiyi engellemek için çok u�roşır, ancak kızı 
daha b�skın çıkar. Ancak bu mutluluk tablosu, Jones'dan bir çocu�u oldu�unu söyleyen Erszi'nin ortoya 
çıkmosıylo

_:.
gölgelenir . . .  

1950'1erin boşlarındaki siyasal ve dugusol entrikolorı işleyen b u  film, özellikle özenli yönetimi ve yorottı�ı 
klostrofobi duygusu ile oldukça etkilidir. De�erlerin çok de�işken oldu�u karmaşa ve başkalaşım 
dönemindeki çeşitli ohloki ikenları yansıtıyor film. Delaylı oncok kavrayıcı bir anlatımı olon CEHENNEM 
DEGIRMENLERI, her sahnesi özenle düşünülmüş yönetimi ile göze çarpıyor. 

Budopest, 19� . At the University low School, the commitlee responsible for owording scholorships 
for the $ovief\Union is meeting. Jones Flondero, the student who gets oll the votes, has been 
active lrı· youtf'iı.politics. His unhoppy childhood and the port he took in the light ogoinst foscism 

during the 11110r are the two ossets that served him well .  But on ononymous letter is going to shotter all of 
Jones' hopes. Th!' .charges ogoinst him are so se rio us that he is kicked out of University and forced to 
engoge in strenuous manuel lober in order to moke good his post errors. The ononymous letter wos in 
foct seni by o journolist, lldiko Dejmen who had chesen this strotegy to keep her young l011er from 
leoving her. But Jonçs breaks up with her onyhow and folls in l011e with o young trom ticket collector, 
Erszi Bono. Meonwhi)e. he develops o Iriandship with o former count who was active in the resistence 
mavement during the wor. loter the count is orrested. In spite of the efforts of the militery prosecuting 
attorney, Altschuler, Flandero refuses to act as false witness ogainst the occused. Altschuler's crippled 
daughter, Nadezhda, folls in love with the boy. He has just broken off with Erszi ond becomes involved. 
Altschuler does his outmost to intervene but his daughter proves stronger. The seemingiy idyllic outcome is 
disturbed by the oppearance of Erst i '<'ho tells Jones that she has had his child . . .  

Highly contoined and carefully shot, this droma of politicol and emotionol machinations during the early 
1950's is especially effective in its stylised directian and sense of cloustrophobia. The film shows vorious 
moral ikons caught in o depressing period of upheavol and change, o time of no fixed volues. Oblique, 
but olways gripping, MILLS OF HELL stands out for its carefully thought-through directian and unswerving 
focus. 

GYU LA  MAAR 

1934'te Budapeşte'de do�du. 
Budapeşte Üniversitesinde Macar 
Edebiyatı ve Tarih e�itimi gördü. 
Önceleri bir yayınevinde çalıştı. 
1 964'te Budapeşte Tiyatro ve Sinema 
Okulu'na girdi. 1968'de Yönetmenlik 
bölümünü bitirdi. Bir süre film 

·eleştirmeni olarak çalıştı ve birkoç kısa 
film yönetti. 1 973'te Monheim Film 
Festivalinde büyük ödül olan ilk uzun 
filmini gerçekleştirdi. Ikinci uzun filmi ile 
1975'te Cannes Film Festivali'ne katıldı. 
O günden bu yana birçok film yönetti, 
birçok oyun sohneledi, Macar 
televizyonu için filmler çekti ve Opero 
üzerine bir kitap yazdı. 

Born in Budopest in 1 934. He studied 
Hungarion litterature and History at 
the University of Budopest. He then 
worked in o publishing house and in 
1 964 he has been occepted to 
Theatre and Cinerne School of 
Budapest. He gol his degree in 
directing in 1 968; he worked as film 
eritic for o while and directed same 
shorts. In 1 973 he reolized his first 
feature film which obtained the Grond 
Prize at Manheim Film Festival. His 
second feature porticipoted in Cannes 
Film Festival in 1 975. Since then he 
directed live feature films, stoged 
severol plays of theatıre, shot films for 
Hungarian TV and wrote o book for 
on opero. 

F iLMLERI / FILMOGRAPHY 
1 966 AbioklPencere (shortlkısa film) 
1 967 Skorbut/Scorbut !short/kısa film) 
1969 Klosz mester viiega/Bir Fot�rof 

O�retmeni !docum.) 
1 971 Pres/Pres !medium/orta 

uzunlukta film) 
1 973 Vegui/Yolun Sonu 
1 975 De.Yne, hol von ?/Neredesiniz 

Bayan Dery? 
1976 Teketerio/Çelişkiler 
1983 Felhojotek/Geçici Kopris 
1 985 Else ketszaz evem/ilk Iki 

Yüzyılım 
Ordogi Kisertetek/Şeytani 
Girişim 

1 987 Malarn o Pakalbon/Cehennem 
De�irmenleri 
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UYAR LAMALAR IT AL YA 
ADAPTATIONS ITALY 

SiYAH GÖZLER 
OCI C IORNIE  
DARK EYES 

Yönetmen/Director: Nikito Mikholkov Senaryo/Scnıenplay: Nikito Mikholkov, Alexander Adoboscion, Suso 
Cecchi D'Amico, bosed on the stories of Chekov Görüntü Yönetmeni/Photography: Franco di Giocomo 
Müzik/Music: Francis loi OyuncularfCast: Morcello Mostroionni, Sil110no Mongono, Eleno Sofon0110, 
Vsveolod D. lorionov, Morthe Keller Yapım/Pradudion: Excelsior Film TV. RAl RTY ltoliono Dünyo 
Hakları/Export Agent: Hugo Films 1 8  rue Troyon 7501 7 Paris FRANCE Tlx: 643008 

1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) / 1 1 4' 

Oıto yaşlı bir itolyon olon Romono. bir geminin yemek solonunda bir Rus tocire rotlor. Romono 
emekçi sınıfton gelmektedir, ancak zengin bir ailenin kızı olon Eliso ile evlidir. Bobası ölünce Eliso 
ailenin işini üstlenmiş ve Romono do adeta bir krol gibi yaşamıştır, 25 yıllık evlilikleri boyunca. 

Romono, hoyot hikayesini Rus iocire onlotmoyo başlar. Bir Rus kızıylo tonışmosındon, bir gecelik çılgın 
aşklanndan ve kendi ani ayniışından söz eder. Bu kodının onısı, onu tekrar bulmak için Rusyo'yo sürükler 
Romono'yu. Kadınla yeniden karşılaşır ve kodının evlenmiş olmasına karşın beraberce koçmoyı plonlorlor. 
Romono, ltolyo'yo gidip konsına herşeyi anlattıkton sonra, tekrar Rusyo'yo, bu güzel kadına dönmeye 
koror verir. ltolyo'do konsı arelannda onloşmozlı9o sebep olon işini bırakmıştır ve yeniden birlikte bir hayat 
sünmeleri için heveslidir; Romono do bunu kabul eder. Ama bir süre sonra korısı tekrar işine döner. Adamın 
sobn toşor, evinden ayrılır ve bu öyküyü onlottı9ı gemide gorsonlu9o başlar. Öyküsü de burada biter 
Romono'nun, zaten yemek solonunu hazırlaması gerekmektedir. Birazdon bu iki erke9i büyük bir süpriz 
beklemektedir . . .  

"Filmin tümünde Çekov'un de9işik kısa hikayelerinden esinlenildi: başlangıç noktası "Küçük Köpekli 
Kodın"dı; ayrıca film, "Konm", "Do!;)um Günü Partisi" ve "Boyun E9miş Anno"don ö!;)eler taşıyor. 
Amacımız Çekov'un hikayelerini perdeye oktarmak de9il, onun ortamını yarohmoktı. Biz eserin yazısına 
de9il ruhuno saygı duymaya çalıştık" diyor yönehmen. SIYAH GöZLER'in yaratılması, iki ünlü sanatçı, 
Nikito Mikholkov ile Morcello Mostroionni'nin birbirlerine karşı yıllardır besledikleri hoyronlı9ın bir sonucu. 
Ortoya çıkan film ancak zevkli bir şölen olabilirdi. Koçırmoyın! 

middle aged ltolion, Romono. meets o Russion marchant in the dining room of o steomliner. 
Romono comes from o VIIOrking-closs bockground bul he is morried to Eliso, doughter of o vveolthy 
omily. When her father died, Eliso took over the family business, and Romono become some sort 

of Prince Consort. Romono conjures up his life story for the Russion merchont's benefit. He tells him obout 
his meeting o young Russion girl, obout their one mod night of love and obout his own sudden 
deporture. The memory of this VIIOmon induces him to go to Russio to find her. He meets up with her, and 
though she is morried they plan to go owoy together. He decides to retum to ltoly to teli his wife 
everything and then retum to the lovely Russion womon. In ltoly his wife, having given up her business 
interesis which had been the couse of their disogreement, wonts to try and moke o go of their life 
together, and he ogrees to this. Alter owhile however his wife goes bock to her business interests. He 
has had enough and tokes off ogoin, getiing o job os woiter on the ship where he is now. His story 
ends here and onywoy the woiter has to gel the dining room reody. Bul o big surprise owoits both 
men . . .  

"Everything i s  inspired from Chekov's dillereni short stories; "lody with the little Dog" wo s  o starting 
point. Our purpose wos not to transiate Chekov's stories on the screen bul to ereale o Chekovion 
environment: vve didn't try to resped the work's letter bul its spirit" soys Mikholkov. The production of 
DARK EYES wos the culminotion of years of mutuol odmirotion shored betvveen two greot tolents, Nikito 
Mikholkov and Morcello Mostroionni. The finol film could only have been o sheer joy. Don't miss itl 

NIKITA MIKHALKOV 

1945'de, t-AoskoYo'do tümü so�ı bir 
ailenin çoc1J9u olarak do9du. Erkek 
kordeşi yOnetmen Andret MikholkC-t
Koncholovski'dir. 12 yaşında Mikholkov 
aktör olmak istedi9ine karar Yerdi ve 
�rkhtongok Tiyatro Okuluno sonra do 
Sinema lisesi'ne gitti. ilk kısa metrojlı 
filmi "Ew geliyarum"u 1968'de, ikincisi 
"SoYOŞın Sonunda Sakin Bir Gün"ü 
1970'de yönetti. ilk uzun metrojlı filmini 
1 975'de yönetti. Aynco kendi iki filmi 
dahil olmak üzere 25'ten fazla filmde 
rol almıştır. 

Bom in t-Aoscow in 1945 in o family 
where everybody wos on artisi. His 
brother is director Andrei Mikholkov
Koncholovski. At the oge of twelve, 
Mikholkov decided he wonted to 
become on odor and ottended the 
Theotıe School of �rithtongok, then 
the High School for Onemo. Directed 
his first short film "''m Coming Home" 
in 1968 and his second short film "A 
Quiet Day ot the End of The Wor" in 
1970. He direded his first feoture film 
in 1975 and has oded in more than 
tvventy-five films including two of his 
ovvn movies. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 
1975 Ours Among Ours/Bizimkilerin 

Arasında Bizimki 
1976 A Slove of l.cMı/Aşk Kölesi 
1977 Unfinished Work for 

Pionolo/Piyano için Bitmemiş bir 
Parça 

1978 Fiw Ewning� Aleşam 
1 979 Oblomov 
1981 Reloti'ii!IS/Akrobolor 
1983 No Witness/Şohit Yok 
1987 Dork EyesiSiyatı Gözler 



UYARLAMALAR ABD 

SIRCA KÖSK 
THE" GLAS MENAGE RIE 

Y6netmen/Director: Paul Newman Senaryo/SCnHinplay: Tennessee Williams from o stage play by himseli 
Görüntü Y&ıetmeni/Phaıography: Michael Ballhaus Kurgu/Editing: David Ray Müzik/Music: Henry 
Mancini Oyunculaıı'Cast: Joanne Woadword, John Malkovich, Karen Alien, James Naughton 
Yapım/Production: Burtt Harris Aspetuck Prods, Cineplex Odeon Films Dünya Hakları/Export Agent: 
Cineplex Odeon Films 1925 Century Park East Suite 300 los Angeles CA 90067 USA Tlx, 371 2504 
1987 1 35 mm. 1 Renkli (calor) 1 1 34' 

Bunalım yıllarında, St. louis'de küçük bir apartman dairesinde, Amanda, sakat kızı loura ve onlardan 
kurtulmak isteyen ama bunu bir türlü başaromayan o�lu Tom ile yaşar. Çocuklarına fazlasıyla ba�lı 
bu hayelci kadın, kızını mutlu etmek için çırpınır. Kız ise acı gerçe�i minik sırça biblolardan ve eski 

plaklardan oluşan koleksiyanlanyla unulmaya çalışır. Amanda, loura'ya bir erkek arkadaş bulmaya karar 
verir. louro, ona şimdiye dek tek bir erke�i be�endi�ini söyler. Bu Jim adında bir okul arkadaşıdır. 
Amanda, annesinin duygusal baskısından kurtulmaya çalışan Tam'dan, loura'ya uygun bir erkek arkadaş 
bularak eve yeme�e ça�ırmasını ister. Tom, bu işe gönülsüzce razı olur ve Jim O'Connor adlı bir iş 
arkadaşını eve ça�ırır. Amanda, bu ziyareti louro'nın kabu�undan çıkması için bir fırsat olarak 
d�erlendirmektedir. Tam ise bunun kardeşi için büyük bir deneyim olaca�ı görüşündedir. Ziyaretçinin adını 
duydu�unda lo ura, bunun lisedeyken aşık oldu� u Jim olabilece�ini düşünür . . .  
SIRçA J<OŞK, Tennessee Williams'ın Broadwoy'de sahnelenen ilk oyunu ve birçok tiyatro eleştirmenine 
göre onun en şiirsel yapıhdır. Bu oyunun başarısı, gerçekçilikle sembolizmi kaynaştırabilmesinde, çocuklarla 
ebeveynl�rin birbirlerini aldatma �ilimini yansıtmasında yatar. Paul Newman, bu filmle bir kez daha yetkin 
bir yönetmen oldu�unu kanıtlıyor. Tiyatro kadrosunu aynen koruyarak, oyunu de�iştirmeden, yedinci 
sanahn olançıklannı da en iyi biçimde de�erlendirerek, tiyatro sinemasının en başarılı örneklerinden birini 
veriyor. Güçlü kadronun kusursuz oyunu uzun süre belleklerden silinmeyecek. 1 n o smalt flat in St. louis during the Depression, Amanda lives with her crippled daughter, loura and 

her working sçn, Tom, tom between his own self-doubt and his desire to break-out. A possessive and 
dreamy motheı}. she roves about bringing happiness to her daughter. The girl on the other hand, 

covers up i;er mrsdıoble reality through her calleetion of smail glass-made enimals and old phonograph 
records. Anianda decides that they must have o genlleman caller for loura, and louro tells her that she 
has liked only OAe ıtion in her whole life, a high school boy named Jim. Amanda asks Tom, who is 
trying ta break free af his mother's emotional influence, to find o nice genlleman caller for loura and to 
bring him-home for dinner. Tom, agQirst his will, agrees in introducing her o colleague named Jim 
O'Connor. Amande, sees this visit an oppartunity for loura to break out of her shell, and Tom views it as 
o patenHally cataclysmic experience for his sister. When her mather mentions the name of the genlleman 
ca ller, louro realizes that it is possibly the same Jim on whom she had a crush in high school. . .  
THE GLASS MENAGERIE wo s  Tennessee Williams' first play produced o n  Broadwoy and many theeter 
critics agree that it is his best and_ most poeHc work. His great achievement lies in his ability to combine 
realism and symbalism, together Wlth parents' and children's ability to betray one another. Paul Newman 
proves once again that he is o capoBie director. Using the ariginal cast of the stage play and witho'ıfi 
altering the play, he presenis theatrical cinema at its best, making full use of the seventh art. The 
exeelieni performances by the formidable cast are not easy to forget. 

PAU L  N EWMAN 

1925'de Ohio'da d�du. Üç yıl 
Donanmada askerlik yaptıktan sonra 
üniversiteye başladı. ilk kez 1949'da 
Wisconsin'de sahneye çıktı. Yale 
Tiyatro Okulu ( 1950-51 ) ve New York 
Actor's Studio'ya ( 1952) devam etti. 
1 953'de bir TV dizisinde aynadıkton 
sonra "Piknik" oyunuyle ilk kez 
Broadwoy'de sahneye çıkh. Bu oyun 
onun Werner Bı:os film şirketiyle bir 
kontrol yapmasına yol açtı. ilk rol 
aldı�ı film "Gümüş Kadeh"tir ( 1954). 
Otuz yıllık sinema oyunculu�unun 
ardından 1 985'de Şeref Oskarı ve 
1986'da "Paranın Rengi" ile En Iyi 
Erkek Oyuncu Oskan aldı. Yöneffi�i 
alh filmden dördünde eşi Joanne 
Woadward başrolü üstiendi. 

Bam in Ohio in 1925. Alter three 
years wor service in the Navy and a 
further three at college, he made his 
professional stage debut in summer 
stock in Williams Bay, Wisconsin, in 
1 949. He wos then at Yale Droma 
School (1950-51 )  and Actor's Studio, 
New York ( 1952). In 1 953, alter 
working in live TV droma, he made his 
Broadwoy debut in "Picnic". This won 
him a controct with Wamers and he 
made his film debut in "The Silver 
Chalice" ( 1954). A highly-regarded 
movie star for more than thirty year-S, 
he wos aworded Oscars in 1 985 
(honorory) and 1 986 (for "The Color 
of Money''). Of the six films he has 
directed, four have stored his wife 
Joanne Woodword. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 
1968 Rachel, Rachel 
1 971 Sametimes o Great Notian/Bir 

Zamanlar Büyük Bir Devlet 
NENer Give an Ineh/Birazcık 
Olsun Verme 

1 972 The Effect af Gamma Rays on 
Men-in-the-Moon 
Marigolds/Gama Işınlannın 
Aydaki Insanlar Üzerindeki 
Etkisi 

1 980 The Snodow Box/Gölge Kutusu 
(TV) 

1984 Henry and San/Henry ile �lu 
1987 The Glass Menagerie/Sırça 

Köşk 

73 



74 

UYARLAMALAR ABD 
ADAPTATIONS 

GÜNAHA SON CAGRI 
THE LAST TEMPrATION OF CHRIST 

Yönetmen/Director: Martin Scorsese Senaryo/Screenplay: Paul Schrader, based on the novel by Nikos 
Kazantzakis Göriintü Yönetrneni/Photography: Michael Ballhaus Kurgu/Editing: Thelma Schoonmaker 
Müzik/Music: Peter Gabriel Oyuncuları'Cast: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, David Bowie 
Yapım/Production: Barbara De Fina, Universal Pictures, Cineplex Odeon Films Dünya Hakları/Export 
Agent: UIP House 45 Beadon Road Hammarsmith london W6 OEG ENGLAND Tlx: 8956521 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 64' 

Korkunç başaı:lrılanyla kıvranan lsa, can cekişirken bile hala kararsızdır. Duyduı:ıu sesin Şeytan'dan 
deı:lil Tanrı'dan geldiı:line emin olamamakt�dır. En iyi dostu Yahuda, isa'yı Romalılarla işbirliı:li 
yapmakla suçlamıştır; marangozluk yapan lsa'nın Romalılara hazırladıı:ıı haçlar, insanları çarmıha 

germekle kullanılan haçların aynısıdır. lsa, Meryem'i taşianmaktan kurtardıktan sonra dinsel önder olarak 
yeni bir görev üstlenir ve incil'i halka aktarmaya başlar. Ancak çarmıha gerilmekten kurtulamaz ve 
ölmeden önceki son anlarında "normal" bir insan olarak yaşamının nasıl olabileceı:lini düşler. Mary 
Magdalena ile evlenerek onunla seviştiı:lini hayal eder. işte bu bölümdeki bazı sahneler şimşekleri üzerine 
çekmiştir. lsa, ailesi ve çevresinde dos�arıyla yaşlanır ve "lsa'nın çarmıhta öldüı:lünü ve üç gün sonra göı:le 
yükseldiı:lini" iddia eden, lncil yazarı Vaiz Paul'ü yalancılıkla suçlar. Bu, insanlık uı:ıruna ölen lsa 'ya 
günahın son çaı:lrısıdır; ama o teslim olmayacaktır. 

Bu film, lsa'yı acı çeken ve kader ile yaşamdaki görevi konusunda kuşkulu bir insan olarak gösteren 
çaı:ldaş bir yorum. Konusunu Kazancakis'in aynı adlı romanından alan Scorsese'nin filmi, GUNAHA SON 
ÇAGRI, incil'in sadık bir uyarlaması deı:ıil. Kazancakis'in kurgusal biyografisi, lsa'nın yaşamına getirilen 
geleneksel yaklaşımların dışına çıkıyor. Kazancakis, romanın önsözünde, öykünün "sonsuz bir dinsel 
mücadeleyi, ruhla ten arasındaki savaşı anlayışla incelemeye çalıştıı:ıını" açıkça belirtir. Scorsese, "Beni 
Kazancakis'in yapınnda en çok etkileyen nokta, lsa'nın mesihliı:line karşın hepimiz gibi acı çeken bir insan 
olarak anlatılmasıydı" diyor. Temel Hıristiyan inançlarını sorgulayan, tartışmalar yaratan bir yapım. 1 n his agony Jesus, who is sullering from strong headaches, is hesitant, undecided, and lacks the 

security necessary to be sure that the voice which he hears comes from God and not from Satan. He 
has been accused by his best friend, Judas, of collaborating with the Romans for using his skills as a 

carpenter in the construction of crosses, the same ones which are used for crucifixions. Alter having 
. saved Mary from a stoning, Jesus tries out a new stage of his mission as religious leader, preaching the 
Gospel and to love thy neighbour. But he is sti l i  crucilied and the last moments before death pass as il in 
a dream where Jesus vvonders what his life could have been like if it had been "normal". He imagines 
that he gets married to Mary Magdalena, and makes love to her; here there are a couple of scenes 
which have created contraversy. Surraunded by his family and friends, Jesus gets old and accuses Paul 
the Evangelisi of being a liar for declaring that Jesus died on the cross and that, three days later, he 
rase from the dead. This is the last temptation, which Christ does not give into, dying for all of humanity. 
This film is a modem interpretation of Jesus as a man sullering from anguish and doubts about Iate and 
his mission in life. Kazantzakis' fictional biography takes many l iberties with traditional accounts of Jesus' 
life. In turn, Scorsese's film, which is loosely based on the book, is not a literal interpretation of the Bible. 
The prologue of Kazantzakis' novel clearly states that it "tries to allectionately explore the eternal 
spiritual conflict: the light between flesh and soul." "What fascinated me in Kazantzakis' work," Scorsese 
explains, "is that Jesus is presented as a man lirst, a man who sullers the way we all suller, although he 
is really the Messiah". A controversial work which reviews fundamental Christian beliefs. 

MARTIN SCORSESE 

1 942'de New York'da doı:ıdu. ,. 

Manhattan'ın Katolik merkezlerinde 
yetişti. 1 4  yaşında rahip olmaya kOfOr 
verdi, ancak arkadaşları ve 42. 
caddede seyretti\')i filmler dinden daha 
ilginç geldi. New York Üniversitesi'nin 
Ingilizce Bölümünde Brian de Palma, 
Robert de Niro ve daha sonra senaryo 
yazarı olan Mardik Martin'le tanıştı. 
Sinemaya olan ilgisi burada daha da 
arttı. 1960'1ı yıllarda ödüllü öı:lrenci 
filmleri çekti ve üniversitede çalıştı. 
ABD'nin yeni nesil yönetmenlerinin en 
başarı lılarındandır. 

Barn in New York, in 1942. He vvos 
brought up and educated in the 
catholic centers of Manhattan. At the 
age of 14 he decided to become a 
priest, but his friends and the films 
which he vvotched in 42nd street vvere 
more interesting than religion. In the 
English Department of New York 
University, he met Brian de Palma, 
Robert de Niro and the future script 
writer Mardik Martin. Here his interest 
for cinema grew and, throughout the 
1 960s he remained closely involved 
with the university making several 
award-winning student lilms. He is one 
of America's leading young directors. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 
1 969 Who's That Knocking at My 

Door?/Kapımı Vuran Kim? 
1972 Boxcar Bertha 
1 973 Mean StreetsiBelalı Sakaklar 
1974 Alice Doesen't live Here 

Anymore/Aiice Artık Burada 
Yaşamıyar 

1976 Taxi Driver/Taksi Şöförü 
1977 New York, New York 
1 978 The lost Waltz/Son Vals 
1 980 Raging Buli/Kızgın Boı:la 
1983 The King of Comedy/Kamedi 

Kralı 
1 985 Alter Hours/Geç Saa�er 
1986 The Color of Money/Paranın 

Rengi 
1 988 The lost Temptation of 

Christ/Günaha San Çaı:ın 



UYARLAMALAR ABD 
ADAPTATIONS 

GÜNES iMPARATORLUGU 
# 

EMPIRE OF THE SUN 

Yönetmen/Director: Steven Spielberg Senaryo/Scrııenplay: Tom Stoppord, based on the novel by J.G. 
Ballord Görüntü Yönetmeni/Photography: Alien Daviau KurgıJEditing: Michael Khan Müzik/Music: John 
Williams OyuncularfCast: Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers, Emily 
Richard, Peter Gele Yapım/Production: Robert Shapiro, Wamer Bros. Dünya Hakları/Export Agent: 
Wamer Bros. 4000 Wamer Blvd. Burbank, CA 91522 USA Tlx: 6771 29 
1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 53' 

Sanghay, Aralık 1 941 .  Yaşam, Avrupa'daki savaştan uzak, her zamanki gibi sürmektedir. Zengin bir 
Ingiliz sanayicinin o

_
91�, l l  yaşındaki Jim, tüm dünyadaki savaşlardan uzak bir ingiliz mahallesinde 

yaşamaktadır. En buyuk u9raşı model uçakları ıle oynamak olan Jım, bırgün pilot olmayı 
düşlemektedir. Kosabanın biraz dışında yaşayan arkadaşlarını ziyarete gilli9inde, savaş gerçe9i ile 
yüzyüze gelir birden. Çevrelerindeki di9er insanlar gibi, Jim'in ailesi de Şanghay'ı terketme hazırlıkları 
içindedir, ancak artık çok geçtir. Pearl Harbour saldırısı ile birlikte, savaş Çin'e de sıçrar. Japon istilası Çin'i 
altüst eder. Kaçma pani9i içinde, Jim ailesini yitirir. Ingiliz mahal lesi boşaltılır ve Jim tümüyle birbaşına 
kalır. Artık kendi boşının çaresine bakmak zorundadır. Haftalarca aç bilaç ve umutsuz sokaklarda dolasır. 
Iki Amerikalı asker kaça9ı Jim'e ras�ar ve ona sahiplenirler. Ancak birgün tutuklanır ve toplama kampın� 
gönderilirler. Jim, yaşamını sürdürebilmek için gereken tüm yolları ö9renir. Birtakım tehlikeli sorular kafasını 
kurcalamaktadır. Savaşta hangi tarafı lutmalıdır; büyüklere güvenebilir mi insan; Japonlar o kadar da kötü 
mü, ya da onlara hayran mı olmalı; savaşta kim düşman, kim dost? Dehşet, cinayet ve ölüm artık günlük 
olaylardır; nehirde yüzen cese�er, korkusuzca ölüme giden genç kemikaze pilotları. />9ustosta, kampta 
sa9 kalaniEır Şanghay'a geri dönerler. Sürüler halinde stadyuma doluşan kalabalı9ın arasında Jim, yeni bir 
güneş imporatarlu9unun yükselişine tanık olur. Kentin üstünde, rahatsız edici bir ışık parıldamaktadır: 
Nagazaki'ye atom bombası atılmıştır ... 

Shanghai, December 1941 . The war in Europe is unreal and distant, and life in Shanghai goes on as 
normal .  Eleven-year-old Jim, the son of o wealthy English induslrialisl, grows up in the British 
quarter, shelt�red from the wars in the rest of the world. His hobby is playing with his model 

aeroplanes, ao.d . h., dreams of one day being o pilot himself. On o visit to same friends o little way out 
of lown he fs �uddıihly confronted with the reality of the Wcır. Jim's parents, like all !heir friends, are 
geliing ready to lealo'e Shanghai, bul is alıeady too Iate. With the attack on Pearl Harbour the war 
comes to China, too. •The Japanese invasion wreaks havac in China. ln the panic to get away Jim loses 
his parents. The British quarter is evacuated and Jim suddenly finds himseli alone, and has to fend for 
himself. He- wanders through the stree� for weeks, hungry and dejected. Two americans, deserters from 
the navy who live otı,,

lheir wits come across Jim and latch onto him. But one day, they are arrested and 
seni to an inlemment C'omp. Jim leams all the lricks of survival. As post master in the art of survival, he 
alsa makes dangerous campromises. Which side should he be on in the war; can you elo'er trust grown
ups; are the Japanese all bad or should he admire them; are !here elo'en enemies any more in o war? 
Horror, murder and death are elo'eryday things now: corpses float post in the river, teenage kemikaze 
pilots go fearlessly to !heir deaths. it'! Augusl the survivors of the camp march back to Shanghai. Herded 
into the sparts stadium Jim experiences.. the esceni of o new Empire of the Sun, one that has triumphed 
over the old Japanese Empire. 01o'6r the town an irritating light flickers: the atom-bomb has been 
dropped on Nagasaki. . .  

STEVEN SPIELBERG 

1947'de Cincinalli, Ohio'da do9du. 
Henüz 1 3  yaşındayken ilk filmini çekti. 
1 965'de Califomia State Unilo'ersity'de 
Ingiliz Edebiyah ö9renimi görmeye 
başladı. 09rencili9i sırasında ilk 35 
mm kısa filmini yaph. 1968'de 
Unilo'ersal TY-Produclion ile çalışmaya 
başladı ""' birçok dizi filme bölümler 
çekti. ilk uzun sinema filmi, 1973'de 
yaph9ı "Sugarland Express"dir. 
Yönetmenli9inin yanı sıra, "Poltergeist" 
( 1982) ""' "Gremlins" ( 1984) gibi 
filmierin yapımcılı9ını da üs�endi. 1 984 
yılında kendi yapım şirketi ':A.mblen 
Entertainment"ı kurdu. 

Bom in Cincinalli, Ohio in 1 947. He 
shot his first film when only 13. He 
studied English Literature al Califomia 
State University in 1965. While stili o 
student made his first short 35 mm. In 
1 968 he slarted under contracl ta 
Universal TY-Produclion and made 
episodes of dillereni series. He made 
his feature film debut in 1 973 with 
"Sugarland Express". Besides 
directing, he is alsa o producer, of 
"Poltergeist" ( 1982), and 
"Gremlins"(l984). among others. In 
1 984 he established his own 
production company, "Amblen 
Entertainment". 

FILMLERI / FILMOGRAPHY 

1 973 DueVDüello 
1 973 Sugarland Express/Şekerkent 

Ekspres i 
1975 Jaws/Denizin Dişleri 
1 977 Close Encounters Of The Third 

KincVTehlikeli Ilişkiler 
1 979 1 941 
1 98 1  The Raiders Of The lost 

Ark/Kayıp Hazine Avcılan 
1 982 E.T. The Extraterrestriai/E.T. 
1 983 The Twilight Zone/Aiacakaranltk 

Kuşa9ı 
1984 Indiana Jones And The Temple 

Of Damm/Indiana Jones ""' 
Kıyamet Tapına9ı 

1 986 The Color Purple/Mor Renk 
1 987 Empire Of The Sun/Güneş 

lmparatorlu9u 
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ALi CE 

76 

NECO Z ALENKY 
All CE 

Yönetmen/Director: Jan Svonkmojer Senaryo/Screenplay: Jan Svonkmojer Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Svatopluk Moly Kurgu/Editing: Morie Zernonova OyuncuiCast: Kristyno 
Kahoutova Yapım/Pradudion: Peter-Christian Fueter, Keith Griffiths, Michael Hovas, Condor Films Dünya 
Hakları/Expart Agent: Film Four International 60 Charlotte Street london Wl P 2AX ENGLAND 
Tlx 892355 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 84' Çevresinde, doldurulmuş hayvanlar, parlak cicileri içinde oyuncak bebekler, bir çay takımı, oyun 

ko(lırion, yarısı yenmiş şekerlemeler ve yalnızca bir çocu(lun bulup biriktirebilece(li gizemli, ne 
oldu(lu belirsiz bir sürü incik bencukton oluşmuş mol varl ı(lı ile korormokto olon bir odada oturmuş, 

l.ewıs Coroll'un öyküsünü okuyon Alice düş kurmaya başlar. Bir ç,otırtı duyup döndü(lünde, comekon 
içindeki doldurulmuş Beyaz Tavşan'ın conlondı(lını görür. Tavşan kırmızı bir ceket giyer ve eski bir tahta 
yazı mosasının çekmecesinden harikalar diyarına kaçıp gider. Do(lol olarak Alice'de ardından fırlayıp onu 
izlemeye koyulur. Çekmeceye girer girmez kendini osonsör boşlu(luno benzer bir yere düşer bulur; yer, 
zaman ve ölçe(lin cıva kadar de(lişken oldu(lu bir boyuta girmiştir. Harikalar ülkesi'ne yapılan bu düş 
gezisinde, kapılar yalnızca arkolonndaki yeni gizemleri ortoya çıkarmak için oçılırlor. Alice, ele avuca 
sı(lmoyon Beyaz Tovşon'ı izlerken, de(lişik yaratıklar, ansızın oluşan boyut de(lişimleri, kaçıp 
kovalomocolor, birçok tehlikeli serüvenle korşıloşocok ve nihayet Kupa Popazı ile Kupa Kızı önünde son bir 
duruşmaya çıkonlocciktır. 
Çek canlandırma ustası Jan Svankmojer, l.ewis Coroll'un "Aiice Harikalar Diyonndo"sının bu kişisel 
yorumlaması ile yaşam boyu süregelen bir tutkusunu gerçekleştirmiş. Onun, canlandırma sineması (kuklolor 
ve nesneler) ve canlı çekim (genç kız Alice) tekniklerinin birlikte kullanımındaki yoratıcılı(lı sayesinde, 
çocukluk fontazilerinin bu klasik mosalı yeni ve büyüleyici bir boyut kazanıyor. Son derece yakın çekimleri, 
sürekli horekeriili(li ve yumuşak, kusursuz canlandırmalan ile olo(lonüstü, luis Bunuel ve Solvador Doli 
gibileri kıskondıracok türden, gerçeküstü bir düş bu film . . .  Gözleriniz açıkken düş görebilmenin ender 
olonaklarından birini veren ALICE, serüvenci yetişkinler için yenilikçi bir film. 

W:ile reading l.ewis Corroll's story, Alice begins to dreom in o derkening room where she is 
olone with her possessions: stuffed onimols, dolls in bright frocks, o tea set, playing cords, 

all-eoten sweets and plenty of that mysterious, unidentilioble bric-o-brack that only o kid could 
find and only o kid would sove. She heors o crack and turns to see the stuffed White Robbit coming to 
life in his gloss exhibit cose. He puts on o red coot and escopes to Wonderlond through the drawer of 
on old wooden writing desk. Noturally Alice bounds alter him, and fallawing the robbit into the drawer, 
she folls down whot resembles on elevator shoft, to enter o dimension where space, tlme and scole are 
os fluid os quicksilver. In this dreom expedition into Wonderlond, doors only open to reveol new mysteries 
beyond. As Alice follows the elusive White Robbit, she encounters different creotures, instontoneous size 
changes, recurrent choses, mony dongerous odventures and on ultimote triol belare the King and Queen 
of Heorts. 
Jan Svankmojer, the Czech moster of onimotion, has fulfilled o lifetime arnbitian in this personal 
interpretotion of l.ewis Corroll's "Aiice in Wonderlond". Thonks to his visian and his inventive play with the 
combined techniques of animatian (puppets and objects) and live oction (the young girl Alice) this dossic 
tole of childhood fontosies ocquires o new and foscinoting dimension. With its extreme close-ups, its 
constont motion and its smooth, flowless onimotion, this movie is on extroordinory dreom, the kind of 
surreolist reverie that would moke likes of luis Bunuel and Solvador Doli envious. ALICE, which gives you 
the rore opportunity of dreoming with your eyes open, is innovative filmmaking for the odventurous adult. 

JAN SVAN KMAJER 

,.. 

1934'de Prog'do do(ldu. ilk e(liiimi 
tiyatro üzerineydi. Güzel Sonotlör, 
Akodemisinde sahne düzenlemesi ve 
kukiacılık e(litimi gördü. Önceleri küçük 
bir yenilikçi tiyatro grubu kurdu. Sonra 
do ünlü loterne Mogico'do kukiacı 
olarak çalıştı. Kendini "militan 
gerçeküstücü" olarak tanımlayan 
Svankmojer, 1964'den beri, ço(lu kukla 
canlandırmalan olmak üzere kısa 
filmler yapmaktadır. 1972-1979 yıllan 
orası, ülkesindeki politik şortlar nedeni 
ile tek bir film bile yapamadı ; bunun 
yerine basılı resim ve seramik üzerinde 
çalıştı. Geçen yıl, şaşırtıcı kil 
canlandırma çalışmalan ile video-dip 
olanına girdi. ALICE onun ilk uzun 
metrojlı lilmidir. Daha önce yoptı(lı 1 8  
kısa filmini, günümüzde var olon türler 
orasında sınıflandırmak olanaksızdır. 

Born in Progue in 1934. His early 
troining wos in theotre. He studied 
stoge design and puppetry ot the Fine 
Arts Acodemy. He then set up o smail 
avant-garde theotre group. loter, he 
worked os puppeter in the fomous 
loterno Mogico. A seli-deseribed 
"militont surreolist", he has been 
making short films, mosriy puppet 
onimotion, since 1964. Between 1972-
1979, becouse of the palilical elimale 
in his country, he did not produce o 
single film, working insteod on prints 
and ceramics. lost year, he broke into 
the video elip oreo with his 
ostonishing day animatian work. 
ALICE is his first full length feoture film. 
His previous 18 short films defy 
cotegorizotion in existlng genres. 



AD APT A TION S FRANCE 

ECiNNiLER 
LES POSSEDES 
THE POSSESSED 

Y6Mtmen/Dir.ctor: Andrzej V\lajdo S.naryo/Screenplay: Andrzej Wojdo, Jeon-Cioude Corriere Görüntü 
Y6netıneni/Phaıography: Witek Adarnek KurguiEditing: Holvio Prugor-Kettling Müzik/Music: Zigmunt 
Konieczny OyvnculaııtCast: Isobella Huppert, Jutta lompe, Philippina leroy-Beoulieu, lourent Molet 
Yapım/Production: Goumont Productions, Films A2 Dünya Hakları/Export Agent: Goumont 30 ove. 
Charles de Gaulle 92200 Neuilly FRANCE Tlx: 610162 
1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 124' 

• •  

Oykü, 1870 yılında, Rusya'da bir taşra kentinde geçer; bir grup genç devrimci, rejimin şiddet 
kullanorak yıkılmosı gerektiı;ıine inonmoktodır. Varolon toplumsol düzeni ortadon kaldırmanın tek 
yoludur bu onlar için. Kabosobo, küstah ve acımasız biri olon önderleri Pierre, güçsüzlerin ve 

koresıziann ölmesi gerektiı;ıini söyler. Pierre, yeni önderleri, Mesihleri olarak gördüı;ıü genç aristokrat 
Stovrogin'in prestij ve gücüne güvenmektedir. Aşamalı olarak ve neredeyse açıkça kente sızar ve emekçi 
sınıfı oyoldondınrlor. Tüm kenti korku kaplar. Bu küçük çeteyi birbirine daha sıkı boı;ılomok için, üyelerinden 
birini, Shotov'u öldürmeye karar verirler. Onun konının kendilerine güç vereceı;ıini düşünürler. Çünkü Shotov, 
orclonndo, insonlıı;ıını, özgürlük idealini koruyon tek kişidir . . .  
Film, bu başıboş kötülükler çetesinin omonsız eylemlerini, onların yonılsomolorını, çılgınlıklorını, verdikleri 
onul11102: zararlan gözler önüne seiyor. "Tüm bu olup bitenlerin arasında, içinde bulundu�umuz ço�ı 
görebiliyoruz. Dostoyevski'nin dehası, gelecek olon totaliter sistemi önceden görmüş ve en ince ayrıntısına 
deı;ıin tanımlamış olmasıdır. Ancak, onun bu öngörümü, bunun do ötesinde, çok daha geniş bir olanı 
koplıyc>F. O vakitten günümüze, bilimin, Marksizmin, psikonolizin ötesinde, bize birşeyler söylüyor. 
Çevremizi sormaloyan köklü terörü, kutsal şeylere olon deı;ıişmez özlemimizi, bizim ürettiı;ıimiz ve bize 
zarar veren ölümcül tehlikeleri onlatıyor bize" diyor senaryo yazan Jeon-Cioude Corriere. r: stoıy tokes ploce in o pıovinciol Russion viiiage oround the year 1870: o bond of young 

re\IOiotionoril's favors the violent overthrow of the regime - the only woy, they soy, to breok up the 
estoblished *ıciol order in Russic. Their leoder, Pierre, o cold, insolent, fonatic brute, announces that 

the week anö· �ring must die. He is relying on the prestige and the povver for evil of o young 
oristocrot, Stovrogin, wham he sees as their new leoder, their Messioh. Gradually, olmost openly, the 
re\IOiutionaries iı:ıftltrote the city and stir up the working class. Feor pervodes the city. To knit the smail 
bond more tightty·together, the activists decide to murdar one of their members, Shotov, thinking that his 
blood wiU pıovide the cemeni that uselessly binds fonatics. For Shotov is the only one of them who has 
refused to cost off'What is left of his liumonity and his ideal of liberty . . .  

""-
The film recreotes the implocoble oction of these demons let loose upon the world, their illusions, their 
madness, the hovoc they wreak. "We glimpse our ovvn times in all this, for Dostoyevski's genuis wos 
twofald: he did indeeel forsee and deseribe the coming totolitorion system in minute detoil, but his vision 
wos broader than that. He mode the quantum leop, so to speok beyand scientism, beyand Morxism, 
beyond• psychoonolysis, to expre$$. !he deep-seoted terrors that beset us, the yeomings for sonctity that 
hount us, and those mortol dongers' that distort us, bul that we olone generate." soys the script-writer, 
Jean-Cioude Corri�re. 

AN DRZEJ WAJDA 

1926'do Polonyo'do doı:ıdu. Ö�retmen 
bir anne ve subay bir bobanın 
çocu�udur. 1 945-1949 orası Cracovv 
Güzel Sonotlar Akademisi'nde okudu. 
"Küller ve Elmoslor" filmi ile en önemli 
Po1onyolı ve Uluslarerası 
yönetmenlerden biri olarak kabul 
edildi. 1972'den beri Varş0110'doki film 
grubu X'in önderidir. 1979'do Polenyalı 
Filmciler Demeı;ıi başkanı oldu. 

Bom in Suwolki, Peland in 1926. 
Father ormy officer, mather teocher. 
From 1945 he studied ot the Acodemy 
of Fine Arts in Cracovv until 1948/49. 
Since ''l\shes and Diomonds" he is 
regorded os one of the most importont 
Polish and International directors. Since 
1972 he is the leeder of the film 
group X in Worsow. In 1979 he 
become President of the Assodation of 
Polish Filmmokers. 

ÖNEMLI FILMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1954 Pekelenie/Bir Nesil 
1956 KanoVKanol 
1958 Popiol 1 Dioment/Küller ve 

El mos 
1976 Czlowiek Z Marmun.ı/Mermer 

Adam 
1 981 Czlovviek Z Zelaza/Demir 

Adam 
1982 Donton 
1983 Eine Liebe in 

Deutschlond/Aimonyo'do Bir 
Aşk 

1987 les Posse'des/Ecinniler 
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U YARLAMALAR JAPONYA - ISVIÇRE 

UGULTULU TEPELER 
ARASHI GA OKA 
ON IMARU 

Yönetmen/Director: Kiju Yoshida Senaryo/Scnıenplay: Kiju Yoshida based on the novel "Wuthering 
Heights" by Emily Bronte Görüntü Yönetmeni/Photography: Junichiro Hayashi Kurgu/Editing: Takao Shiroi 
Müzik/Music: Toru Takemitsu Oyunculan'Cast: Yusoku Matsuda, Yuko Tanaka, Tatsuo Nadaka, Eri lshida, 
Nagare Hagiwora, Keiko ltoh Yapım/Produdion: Kaz Yamaguchi, Francis von Buren, Seiyu, Mediactuel 
Dünya Haklan/Export Agent: Cofimedia 4 rue de I 'Hopital 2001 Neuchatel SWITZERLAND Tlx: 952544 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 30' 

Ortaça� sonları Japonya'sının karmaşa yılları. Kimsesiz bir  çocuk olan Onimaru, Yamabe ailesi 
tarafından evlat edinilir. Bu rahip ailenin kutsal görevi Ateş Da�ı'nın öfkesini yatıştırmaktır. Ancak 
Onimaru yerleşmiş hiyerarşiyi bozar ve yerel törelere karşı gelir. Yamabe'lerin kızı Kinu'ya aşık olur 

ve kız, bir rohibe olma yazgısından kurtulmak için rakip ailenin o�lu ile evlenmeden önce onun bekoretini 
bozar. Bu umutsuz aşktan çok etkilenen Onimoru, "Do�ın Efendisi" olur; amacı sevgilisini yeniden elde 
etmektir. Ancak Kinu ölür ve Onimaru çevresine karşı inanılmaz bir biçimde acımasızlaşır. Kinu'ya olan 
sınır.;ız aşkı ocımasızlı�ı ile koşut gitmektedir. Onimaru'nun bu insanlık dışı davranışiarına bir son verecek 
kişiler Kinu'nun kızı ve ona yardım eden kuzeni Yashimaru'dur. 
Emily Bronte'nin "Rüzgarlı Bayır"ı ile kimi benzeriikierin göze çarptı�ı bu filmde, kuşkusuz, romandan 
oldukça farklı yaklaşımlar da söz konusu: örne�in Bronte'nin romanındaki Heatcliff, Yoshida'nın filminde 
öfkeli bir psikopata, Onimaru'ya dönüşmüş. Rüzgarlı Bayır'dan çok etkilendi�; belli olan Yoshima, "tutkulu 
erotizmi ve öfkeli şiddeti" ön plana çıkaran, inanılmaz korkular ve anlaşılmaz gizemlerle dolu bu öyküyü 
Ortaço� Japonya'sına aktarmış. Kostüm, düzenleme ve renk kullanımdaki gerçeküstülük, gerilimi hep en üst 
düzeyde tutuyor. Do�u ve Batı temalarını bir potada eritip birleştiren bu ilginç girişim, Bronte hayranlarını 
bile büyüleyecektir. Tutkulu erotizmi ile oldu�u kadar psikolojik derinli�i ve kavrayışı ile de etkileyici bir film. 1 n troubled times at the end of the Middle Ages in Japon, Onimaru, a vegabond boy, is adopted by 

the Yamabes, a family of priests destined since time memorial to quell the anger of the Mountain of 
Fire. But Onimaru upsets established hierarchy and defies the ancient local rites. He falls in love with 

Kinu, the Yamabe daughter, whom he deflower.; belare she weds the heir to the rival family so as to 
escape fulliliing her destiny by becoming a priestess. Deeply scarred by his hopeless love, Onimaru 
becomes lord of the Mountain to recover his beloved. But Kinu dies, and Onimaru wollows in limiriess 
cruelty, only equol in intensity to his unabating love for the Iate Kinu. lt is Kinu's daughter who, with the 
help of her ecusin Yoshimaru, will put an end to the terror spread by the diabolical Onimaru. 
Yoshida's reteliing of Emily Bronte's "Wuthering Heights" has same similarities with the novel, plus many 
differences, like turning Heathcliff/Onimaru into a raging psychopath. Yoshida's declared fascinetion with 
the original, praising its "steamy eroticism and abrupt violence" has led him to transfer the story filled 
with deep fear.; and unfathomable mysteries into medieval Japon. Fontastic costuming, design and colour 
add to the rising tension. A curious undertaking, in mony woys, but its fusion of Western and Eostern 
themas is olwoys foscinating, not least to Bronte admirer.;. A fascinating film with psychological depth 
and insight as well as steamy eroticism. 

KIJU YOS H I DA 

1 933'de Japonya'da d�du. 1951 'de 
Tokyo Üniver.;itesi Edebiyat Fakültesine 
girdi. Fransız Edebiyatı, özellikle SOttre 
ve Fransız sineması ile ilgilendi. 
1955'de Shochiku film şirketine katıldı 
ve Kinoshita'nın yardımcılı�ını yaptı . 
1960'do ilk kez senaryo yazdı ve 
yönetmenli�e başladı. Iki yıl sonra, 
birlikte çalıştı�ı aktris Mariko Okada ile 
evlendi. Nagisa Oshima ve Tsutomu 
Tamura ile birlikte bir sinema dergisi 
çıkardı ve geleneksel Japon sinemasını 
eleştirdi. Daha sonra kendi şirketi, 
Gendai Eigasha'yı kurdu ve yaptı�ı 
filmlerle Japon Yeni Dalga'sının önemli 
kişilerinden biri oldu. Sinema üzerine 
yazdı�ı birçok makalenin yanısıra bir 
de kitabı vardır. 

Barn in Fukui, Japon in 1933. In 1951 
he enrolled in the Department of 
Literoture at Tokyo Univer.;ity and 
became interestad in French literature, 
especially Sartre, and in French 
cinema. In 1955, he joined the major 
Shochiku film company as an assistant 
to Kinoshito and other.;. He wrote a 
screenplay, and became a director in 
1960. Two year.; loter he married 
actress Mariko Okada with whom he 
had worked. Yoshida teamed up with 
Nagisa Oshima and Tsutomu Tomura 
to start o film magazine and express 
their criticism of traditional Japanese 
cinema. Yoshida then founded his own 
company, Gendai Eigasho making 
several films and becoming a leading 
ligure in the Jopanese New Wave. 
Besides numerous articles on film, 
Yoshido has written a book. 

ÖNEMLI FILMLERI / 

SELECTIVE FI LMOGRAPHY 

1 965 Mizu de kakareta 
monogatari/Yasak Aşk 

1 969 Eros+ Gyakusotsu/Eros+ Kariiam 
1971 Kakuhakuteki Joyuron!ltiraflor, 

Savlar, Oyuncular 
1972 Koigen rei/Darlbe 
1 986 Ningen no YokusokuNaot 
1988 Arashi go oka 

(Onimaru)/U�ultulu Tepeler 



' 
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li M A R Q u E z 

TÜRKIYE ŞIŞE ve CAM FABRIKALARI A .Ş.'nin değerli katkdanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thank TÜRKIYE ŞiŞE ve CAM FABRIKALARI A.Ş. for 
their contributions. 



80 

B IR  YAZARl N  S IN EMASI :  GABR I E L  GARCIA MARQU EZ 

C IN EMA OF AN AUTHOR: GABRI E L  GARCIA MARQUEZ 

GABRI EL  GARCIA MARQU EZ: 
Yi N ELENEN MUCiZE 
Bana sürekli sorulan sorulardan biri sinemayle ilişkim konusunda. 

Yanıhm ise hep aynı: sinemayle ilişkim uyumsuz bir evlilik ilişkisi gibi. 
Yani ne sinemayle yaşıyabiliyarum ne de sinemasız. Yapımcılardan 

aldı!jım çok sayıda teklife bakılırsa sinemanın da benimle ilişkisi aynı. 
Daha çok küçükken, Albay Nicolas Marquez beni Aracataca'ya, Tom 
Mix filmleri görmeye götürürdü. Işte ta o zamanlardan sinemaya büyük 
bir ilgi duymaya başladım. Bütün çocuklar gibi, ben de perdenin arkasını 
görmek, yaratının ba!jarsaklannı keşfetmek isterdim. Perdenin arkasında 
aynı görüntünün tersini görünce iyice afalladım, bu bana uzun zaman 
kalarnı kurcalayan bir fasit daire duygusu verdi. Sinemanın gizemini 
anladı!jım zamansa, sinemanın edebiyattan daha komple bir ifade yolu 
oldu!ju fikri beni epey düşündürdü; bu fikir uzun süre boyunca uykularımı 
kaçırdı. Işte bu yüzden birçokları gibi, ben de Za110ttini'nin gizli sihirini 
ö!jrenmek üzere Roma'ya gidip, onu uzaktan görmeye çalışanlardan biri 
oldum. 

Bundan 20 sene önce, Meksika'ya da sinema yapabilmek umuduyla 
gittim. Perdede gördü!jümde tanıyamadı!jım bir çok senaryo yazmış 
olmakla birlikte, yine de sinemanın fantazmlarımı ortaya çıkaracak bir 
supap oldu!ju konusundaki inoncım sarsılmadı. Işin gerçekte öyle 
olmadı!jını kabul etmem zaman aldı. 1 965 senesinin Ekim ayında bir gün, 
kendimi görüp kendimi bulamamaktan yorgun, tüm di!jer günler oldu!ju 
gibi daktilomun başına oturdum. Ama bu kez ancak 18 ay sonra, "Yüz 
Yıllık Yalnızlık"ın ilk kopyasını bitirip makinanın başından kalktım. Böylece, 
adeta bir çölü katederken, bireysel özgürlük açısından daktilo makinasının 
önüne oturup bir dünya yarolmak kadar harika bir eylem olmadı!jını 
anladım. 

. . .  Ikinci Dünya So110şındon bu yana film öykücüleri, senaryo yazan 
Cesore Zo110ttini'nin ön plana çıkışıyla, göz önüne alınmaya başladılar. 
Zo110ttini, döneminin sinemasına o güne de!jin öme!ji olmoyan bir insanlık 
esiniisi getirmiş olon, düş gücü ile güçlü, de!jişken hevesli bir ltalyandı. 
Zo110ttini bir istisnoydı. Aslında film öykücülerinin yazgısı koronlıktoki gizli 
zelerde yatar ve film öykücüsü ancak bu içsel sürgüne boyun e!jebilirse, 
burukluk duymadan yaşar kalmayı becerebilir. Başka hiçbir iş bu denli 
olçok gönüllülük gerektirmez. Üstelik senaryo Ycızon, kendini, !ilmin 
yarohm sürecinde, bir geçiş etkeni olarak kabul etmek zorundodır ve 
110rlı!jı sinema sanohnın u!jrodı!jı alt sınıf koşulunun canlı bir kanıtı gibidir. 
Bu yüzden, ne zaman beni o!jlotobilen bir film görsem, beni hem şoşırton 
hem de sevindiren, solonda ışıklor yandı!jındo, bireyin kendi ruhunun 
derinliklerinde orodı!jıdır. 

... \ 
\ 

GABRI EL  GARCIA MARQU EZ: 
TH E WONDER RENEWED 

question that is repeated without truce is that of my relations with 
the cinemo. My reply is alwoys the same: they are those of on 

nhormonious morrioge. That is: 1 can't live with the cinerne or 
without the cinemo, and to iudge by the quontity of offers that 1 receive 
from producers, the cinemo has the same problem with me. From early 
childhood, when Calanel Nicelos Morquez took me in Arocatoca to see 
the films of Tom Mix, the cinema excited my curiosity. 1 begon, like all 
children then, by demanding to be taken behind the screen to discover 
what the intestines of creotion were like. My confusion wos enormous 
when 1 sow only the same image in reverse, which prodoced an 
impression of a vicious circle from which 1 only recovered considerobly 
loter. When 1 linolly discovered what the mystery wos about, 1 become 
tormented by the idea that the cinemo wos o much more complete 
meons ol expressian than literoture, and for o long time that certointy 
didn't let me sleep tronquilly. That wos why 1 wos one ol the many who 
trovelled to Rome with the illusion of leoming the mogic seeret ol 
Zo110ttini, and olso one of those who barely managed to see him ot o 
distonce. 

lt wos olso the illusion of film-moking that took me to Mexico more than 
20 years ogo. Even alter having written seripts that 1 loter found 
unrecognizoble on the screen, 1 continued ta be convinced that the 
cinemo would be the liberotion 110lve for my phontoms. lt taok me o long 
time to convince myself otherwise. One moming in Octaber of 1965, 
tired of seeing myself and not finding myself, 1 sat down belare my 
typewriter iust os any other day, but this time 1 didn't gel up from it 
ogoin until 18  months later with the finished originols of "One Hundred 
Years of Solitude". In that crossing of the desert 1 reolized that there is ne 
more splendid oct of individuol liberty than to sit down to invent the 
world before o typewriter. 

. . .  Alter the Second World Wor, film-writers lived their quorter of on houı 
with the oppeoronce in dose-up ol the scriptwriter Cesore Za110ttini, on 
imaginotive Ilalion with a heort of ortichoke who infused the cinemo of 
his epoch with on unprecedented ouro of humanity. He wos an 
exception. In reality, the destiny of the film-writer is in the seeret glory of 
the penumbro, and only il he resigns himseli ta this interior exile will he 
have any possibility of surviving without bitterness. No work demonds 
greoter humility. What is more: he must consider himseli a tronsitory 
lactor in the creotion of the film and is living prool of the subordinote 
condition of cinemo ort. That is why it astounds me so much and 
delights me so much eoch time 1 come across a film capable of making 
me weep, which is whot one goes seeking in the depths of his soul 
when the lights in the cinemo are turned down. 
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PARKTAN MEKTUPLAR 
CARTAS DEL PARQUE 
LETTERS FROM TH E PARK 

Y6netmen/DirKtor: Tomas Gutierıez Aleo SenaryoiScreenplay: Eliseo Alberto Diego, Tomas Gutierrez 
Aleo, Gabriel Gercia Marquez Görüntü Yönetrneni/Photography: Mario Gercia Joya Kurgu/Editing: 
Miriam Talavera Müzik/Music: Ganzalo Rubalcaba OyuncularlCast: Vidor lcplace, lvonne lcpez, Miguel 
Paneque, Mirta lbarra, Elio Mesa Yapım/Production: Sontiago Llapur, Television Espanola S.A., 
lntemationol Network Group S.A. Dünya Hakları/Export Agent: ING, S.A. Hermono Garate, 8,7-A 
Madrid SPAIN Tlx: 45452 allı e 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

N e kadar basit olursa olsun, tüm kayda de9er aşk öykülerinde oldu9u gibi, bu öyküde de en 
azından bir aşk üçgeni söz konusu: Pedro, Juan ve Maric bütünüyle yabancısı olmadı9ımız bir 
dünyada yaşarlar; bizi de onların duygularını paylaşmaya, onlarla acı çekip, onlarla mutlu olmaya 

ça9ınrlar. 1913 yılında, Havana'nın yüz kilometre do9usundaki Mantanzas kentinde geçen bu yalın, şiirsel, 
sevimli öykü, her biri bir mevsimin adını taşıyan dört bölümden oluşur. Soka9a kurdu9u bir masada, yazı 
yazmadan pek anlamayan insanlara yazdı9ı mektuplarla kıt kanaat geçimini sa9lamaya çalışan dul, orta 
yaşlı bir arzuhaleinin yaşamını anlatan bir öykü bu. Günün birinde iki yeni müşteri gelir arzuhalciye: ilki, 
bir eczanede çalışan ve uçan balonlarla hava yalculu9undan çok hoşlanan Juan, ikincisi ise genç bir kız 
olan Maria'dır. Kendini kitapların dünyasına adamış olan arzuhaki Pedro, genç aşıkların ikisi için de aşk 
mektuplan kaleme alır. Aslında Juan ile Maric bu mektuplan birbirlerine yazmaktadırlar. Ancak yavaş 
yavaş Pedro'nun duygulan iradesinden a9ır basar ve ölümsüz bir gerçek bir kez daha kendini gösterir: 
aşkta aldatmaca olmaz! Bu oyunda, idareyi aşk ele alacaktır. 

Duyarlılı�fci' işlenmiş, geçen yüzyılın latin Amerika yazın geleneklerinden ustalıkla yararlanan, bu a9ır 
tempolu ancak büyüleyici öyküyü, şiirsel ruhlu la'erkes büyük bir keyifle izleyecektir. Eski Küba'yı 
canlandırmoda kullanılan üstün set olanakları, wr yer kendini gösteren ve kişide buruk bir tat bırakan 
güldürü ö9esi, başrol oyunculannın ola9anüstü etkileyici yarumları ve filmin yönetimindeki ustalık ile bu film 
büyüleyici bir sinema deneyimi niteli9i kazanıyor. 1 n this story, as· yı all respectable love stories, however simple they may be, there is at least one 

triangle: fedı'o, 'l,pan and Maric live in a world not enlirely unknown to us, making us sympathize 
with then), share their sentiments, suller and be happy with them. Set in Mantanzas City, a h undred 

kilometers ta the �st _of Havarıa, in 1913, this is a simple, poetic and winsame story divided into four 
parts na med alter .the 5eosans of the year. lt concems a middle-aged sc ribe, a widower, who serapes 
out a living by setiing up a table in the street and writing letters for those who don't know how to tum a 
phrase. Tm new cl{ents arrive: the fim. Juan, a boy working in a pharmacy who is fascinated by 
balloons and air Ira�- the second a young girl, Maric. Pedro, the scribe, who has largely withdrawn to 
the world of books, pens the love missives·for bath of the young sweethearts, who, by chance, happen 
ta be writing to each other. Hovvever, liitle by liitle, the penman's feelings become stronger than his will, 
and belray an etemal truth: you can't trick lovel In this game, it is love that calls the tune. 

Sensitively crafted and steeped in -t!ıe Hispanic literary traditions of the post century, this charming, albeit 
slow paced vignette may prove a delight to those versed in poetry. Nice production values recreating old 
Cuba, occasional touches of wry humour, an appealing performance by lead players and good directian 
make this well-made film o charming experience. 

TOMAS GUTIERREZ ALEA 

1 928 yılında Küba'nın Havana 
kentinde do9du. 1951 yılına dek hukuk 
okudu, 1951'de Roma'ya giderek 
Centro Sparimentole de 
Cinematografia'da sinema ö9renimi 
gördü. 1956'dan Devrim'in 
gerçekleşti9i 1959 yılına dek Cine 
Revisto hesabına kısa metrajlı filmler 
çekti. 1959 yılında, devrimden sonraki 
ilk uzun belgeseli gerçekleştirdi. Ertesi 
yıl ilk uzun metrajlı filmini yönetti. Alea, 
filmlerinin yanı sıra, çeşitli dergilere 
makaleler yazmakla, karikatürler 
çizmektedir. Aynca bir de deneme 
kitabı yayınlamıştır. 

Bom in Havana, Cuba in 1928. He 
studied law until 1951 when he went 
to study film at the Centro 
Sperimentale de Cinematografia in 
Rome. From 1956 until the Revolution 
in 1959 he made short films for Cine 
Revista . In 1959 he filmed the first 
documentary alter the revolution. He 
alsa filmed the first fiction feoture
length film next year. Apart from 
making films, he writes articles and 
draws cartoons for various magazines. 
He is also the outhor of a book of 
essays. 

FiLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1959 Esta tierra nuestra (docu.) 
1 960 Historias de la 

revoludon/Devrimden Öyküler 
1961 Muerta al invasor/Saldırganlara 

Ölüm (docu./co-dir.) 
1962 los doce sillos/Oniki iskemle 
1964 Cumbite 
1966 le muerte de un burocrata/Bir 

Bürokralın Ölümü 
1968 Memorias del 

subdesarrollo/Azgelişmişlik 
Anıları 

1970 Una pelea Cubana contra los 
demonios/Şeytanlara Karşı 
Bir Küba Kavgası 

1976 le ultima cena/Son Yemek 
1978 los sobrevivientes/Hayatta 

Kalanlar 
1 981 Retrota de Teresa/Teresa'nın 

Portresi 
1983 Hasta cierto punto/Bir Noktaya 

Kadar 
1988 Cartas del parque/Parktan 

Mektuplar 

8 1  
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MUTLU BiR PAZAR 
UN DOMiNGO FELiZ 
A HAPPY SUN DAY 

Yönetmen/Director: Olegorio Borrera SenaryoiScreenplay: Elisee Alberto Diego, Olegorio Borrera, 
Gobriel Gercia Morquez Görüntü Yönetmeni/Photography: Juon Andres Volladares Kurgu/Editing: 
Armondo Silvo Müzik/Music: Murice Reyno Oyuncuları'Cast: Victor Cuico, Anthony Souce, Doniel lopez, 
Morilde Vera,  Abril Mendez Yapım/Production: TVE Dünya Hakları/Export Agent: ING S.A. Hermono 
Gorate, 8, 7-A 28020 Modrid SPAIN Tlx: 45452 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 30 yaşındaki müzisyen Silvino Ochcio için, her zamanki gibi bir pazar günü. Ne var ki, ummodıgı 
gelişmeler beklemektedir onu: akşam koranlıgı çökmeden hemen önce 10 yaşındaki sevimli Corlitos 
Arismendi ile karşılaşır. Bir elektronik aygıtlar delisidir· bu ufoklık. Silvino, çocugun, akşam ın bu 

vaktinde, kentin bu yokasında birbaşına ne yoptıgını sorar. Aldıgı yanıt pek inandırıcı gelmezse de 
çabucak arkadaş oluverirler. Corlitos aslında genç bir milyoner çiftin tek çocugudur, ancak Silvino'nun 
haberi yoktur bundan. Ailesinin onu pek sevmedigini düşünen Corlitos, kendisini yurtdışına, seçkin bir yolılı 
okula göndereceklerini ögrenince, onlara kötü bir deneyim yaşatmoya karar vermiştir. Bir kaçınlma 
senaryosu yazorak anne ve babasını bir sınavdon geçirecektir. Arismendi molikonesinde, fidyecilerin 
istedigi büyük para hazırlanırken, ufaklık do yeni arkadaşı ile Karakos ·kentinin renkli gece yaşamına dolar. 
Birlikte barloro, gece klüplerine giderler. Insanların birbirlerini buldugu, yitirdigi, ydsdk olon şeylerden buruk 
tadiarın olındıgı bir dünyadır bu. Öte yanda, evde, Corlitos'un anne ve bobası hatolarını onlomış 
gibidirler. Gelecek için yeni planlar yapmaya koyulurlar. Kentin öte yokasında ise, yaşamında ilk kez 
gerçek bir serüven yaşomaktadır Corlitos. Içindeki boşluk sıcak bir arkodaşlık duygusu ile dolmuştur. Murlu 
bir pazardır onun için. Gelgelelim, polis çogrılmışhr çocugu bulması için. Corlitos ve arkadaşının 
çevresindeki çember doralmoktodır . . .  

For Silvino Ochcio, o 30-yeor-old musicion, this should be  o Sunday like ony other. But things do not 
turn out os he expects. Just belere the night folls, he runs into Corlitos Arismendi, o kindly little 
lO-year-old boy, who is o wizord of electronics. Silvino not reolly convinced by the explonotion 

Corlitos for his being out wolking olone in that port of the city. But they don't osk eoch other questions, 
and o spontoneous Iriandship springs up. Whot Silvino does not know is that Corlitos is in foct the only 
son of o young, morried, millionoire couple. Feeling neglected by them, and upon finding out they have 
orranged to send him obrood, to finish his studies ot on exclusive boording school, he decides to put his 
porents through o terrible ordeol, by stoging his own kidnopping. While in the Arismendi's monsion they 
are getting together the enomous ransam that Corlitos, pasing os the kidnopper, has demonded, the kid 
runs raund the city with his friend, the musicion, going into bors and night clubs, discovering the dozzling 
night life of Coracos, the atmesphere in the night clubs, in bors where one goes for love of the illusions 
pointed by the brilliont neon colours. This is the world where people furtively meet and miss eoch other, 
the world with the disturbing toste of the forbidden. At home, Corlitos' porents confess their blome to 
eoch other and lay the cords on the toble making convenient orrangements for the future. Meonwhile, in 
anather port of the city, Corlitos is for the first time in his life living on odventure. The emptiness he felt 
belere has now been filled by wormth and friendship: it is o hoppy sundoy. However the pelice have 
been colled in to search for the child and to trap the supposed kidnoppers. As they start their search, o 
web is woven areund Corlitos and his friend . . .  

· · .  

OLEGARIO BARRERA 

1 947'de Venezüelo'nın, Karakds 
kentinde dogdu. Resim, oyunculuk ve 
tiyatro yönetmenli9i agitimi görd(lk,ten 
sonra Karakos Filmeilik Okuluno giidi. 
ilk filmleri, yönetimini, kurgusunu ve 
senaryo yazarlogını yoptıgı kısa 
filmlerdi . Daha sonra yopımcı, 
yönetmen yardımcısı, senaryo yazarı 
olarak çalıştı . ilk uzun metraiJı filmi, 
Son Sebostion, Hovano, Biorritz ve 
Berlin Film Festivallerinde bir çok 
ödüller olon "Pequeno Revancho" idi 
( 1984) . MUTLU BIR PAZAR ikinci 
filmidir. 

Born in Corecas in 1 947. He first 
studied pointing and drawing going 
on to octing and theotre menegemeni 
and then film ot the School of Film 
Studies ot Corocos. His first films 
( 1 967) vvere shorts which he directed, 
edited and for which wrote the scripts. 
Since then he has worked os 
producer, director's ossistont, screen 
director, scriptwriter and film cutter 
with various directors both in short and 
feoture length films. His first feoture 
length film wos "Pequeno Revoncho" 
( 1984) which won several prizes in 
Son Sebostion, Hobono, Biorritz and 
Berlin film festivals. UN DOMINGO 
FELIZ is his second feoture film. 
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KOCAMAN KANATLI iHTiYAR ADAM 
UN SENOR MUY ViEJO CON UNAS ALAS ENORMES 
AN OLD MAN WITH ENORMOUS WI NGS 

Yönetmen/Director: Femando Birri Senaryo/Screenplay: Fernanda Birri Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Raul Perez Ureta KurgıJEditing: Jorge Abello Müzik/Music: Jose Moria Vitier, Gianni Nocenzi 
OyunculanfCast: Fernando Birri, Daisy Granados, Asdrubal Melendez, luis Alberto Ramirez, Adolfo 
llaurado, Marcia Barreto, Silvia Planas Yapım/Produdion: lnstito Cubano del Arte lndustria 
Cinematagralicos, loboratorio de Poeticas Cinematogralicas Fernando Birri s.r. l . ,  Television Espanola s.a. 
Dünya Haklan/Export Agent: RTVE, Subdireccion de Commercialzacion Calle Saturno, 10 Madrid SPAIN 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 96' 

N uevo Pueblo Viejo, Korayipierin uzak bir köşesinde küçük bir kasabadır. Bir gün, bir kasırga 
sırasında, Pelaya ve Elisende'nın yaşadı!jı küçük çiftlik evinin yakınlarındaki kıyıya, gökten 
kocaman kanatları olan ihtiyar bir adam düşer. Günün ilk ışıklarında Pelayo, yo!jmur altında, 

dalgaların dövdü!jü kayalıklor ile süprüntüler arasına sıkışmış bir "şey" görür. Bu "şey" in beyaz tüylü 
kanariarı vardır. Fırtına diner. "Şey" evin yakınına gelmiştir. Bu yaratık ile hiçbir biçimde iletişim 
kuramıyocaklarını onlayon Pelaya ve Elisenda, bir tavuk gibi kanatları olan böyle bir yaratık için en uygun 
yerin kümes oldu!juna karar verirler. Nuevo Pablo Viejo üzerine düşen bu "kutsal elçi", bir mucize ya da 
tedavi arayışı içindeki çok sayıda insanın kasaboya akın etmesine neden olur. Bu kalabalı!jın varlı!jı, bir 
panayır kumpanyasını da kasaboya çeker. Onların da bir "örümcek kadını" vardır gösterecek. Böylece iki 
yaratık brasında bir rekabet başlar, ancak sonunda kümes bomboş kalır ; insanler örümcek kadında korar 
kılarlar. IFıtiyar adam, Pelaya ve Elisende'nın gelen insanlerdan kazandıkları paralario kendileri için 
yaptıkları yeni evde, neredeyse tümüyle unutulmuş, birbaşına bırakılmıştır. Ne var ki, garip şeyler olmaya 
başi or; bella de beyaz kanatlı ihtiyar adam öcünü almak üzeredir . . .  

'Bu film, Sihirli Gerçekçili!jin bir örne!ji olarak tanımlanabilir. Bu iki unsuru birbirine özenle karıştırmaya 
çalıştım, sihire başvurmadan, gerçekçilikten söz edemezsiniz; gerçekçili!je gönderme yapmadan sihirl iye 
ulaşamazsınız. Bu ikisi arasındaki hassas dengesi ile lilmim, bir renk, gürültü, cümbüşünden oluşan 
trajikomik w belki de grotesk bir fabldir. Sonuçta bir barok film, bir lotin Amerika baro!ju çıktı ortaya. En 
azından benim yaqmak istedi9im buydu" diyor !ilmin yönetmeni. 

' 

N uevtY; P.uebldı,.Viejo is o smail town in o remote corner of Caribbean. One day, during o 
cyclone, o very old man with enormous wings falls from the sky on the coast neor o smail 
farmhouse,wfıe(e live Pelaya and Elisenda. In the lirst light of dawn, Pelaya discovers, under the 

rain, o "thing" caught between the rocks beaten by the waves and the refuse from the sea. The "thing" 
has wings �ith white feathers. The storm ends. The "thing" has come nearer to the house. When it 
becomes obvious thQt !here is no way'of communicating with the creature, the two decide that there is 
no beller place for ci�ature with two white wings like those of o hen than the poultry-pen. The 
presence of this celestial "provacateur" that has fallen on Nuevo Pablo Viejo aliracts an endless flow of 
pilgrims who hope in o miraele or in some form of cure. The presence of these pilgrims tempts the 
owners of an amusement park to move to the town with !heir own particular attraction ,  o "spider
woman". Thus o rivalry is set up between the two creatures, bul gradually the poultry-pen is abandoned 
by the pilgrims who opt for the amJsi,n,ıı spider-woman. The old man is lelt half forgolten at the new 
house that Pelaya and Elisende ha-..e had built thanks to the prolits from their public exhibition of the 
strange creature. Bul alarrning events start to occur; perhaps the old man with the white wings is about 
to get his own back . . .  

This film can be delined as  an  example of Magical Realism. " 1  tried to carefully mix these two elemenfs, 
you can'! speak of realism without calling on the magical; you can'! have magic without ciling realism. 
The film, in its difficult equilibrium, is o tragi-comic fable, grotesque il you like, tragicomical with lois of 
colour, lots of noise, lots of music. The end resul! was o baroque film, o lotin American baroque. At least 
this is what 1 wanted it to be." savs the director. 

FE RNAN DO BIRRI  

1925'de Arjantin'de do!jdu. E!jitimini 
Santa Fe'de Universidad Nacional del 
literal 'da ve Roma Centro 
Sperimentale de Cinematogralia'da 
tamamladı. Kuklacı, şair, oyuncu, 
ressam, önde gelen ve yenilikçi 
sinemacı, e!jitimci ve pedagog olan 
Fernando Birri, Güzel Sanatların her 
dalında önemli bir kisiliktir. 1950'1erin 
ortalarında başlayan

' 
yenil ikçi yapıtları 

bugün tüm dünyada ilgi ile 
karşılanmaktadır. 1963'de siyasal 
nedenlerle Arjantin'den ayrıldıktan 
sonra, Brezilya, Meksika ve Küba'da 
film yapma olanaklarını arastırdı .  Daha 
sonra italya'ya gitti. 1979'd'a lotin 
Amerika'ya döndü ve Marquez ile 
Fundacion del Nuevo Cine 
lotinoamericano'yu kurdu. Şimdilerde 
Küba'da yönetmenlik yapmaktadır. 

Born in 1925 in Sonia Fe, Argentina. 
He educated at Universidad Nacional 
del Litoral, Sonia Fe and at Centro 
Sperimentale de Cinematogralia, 
Rome till 1 952. Puppeteer, poet, actor, 
painter, forerunning and visionary film
maker, eduector and pedagogue, he 
is o unique ligure in the field of written 
and audiovisual culture. His avant
garde work, begun in the mid-50's, is 
today internationally recognized. Alter 
leaving Argentina in 1 963 for pelilical 
reasons, he investigated filmmaking 
possibilities in Brazil, Mexico and 
Cuba belere returning to ltaly. In 1 979 
he returned to lotin America and 
founded the Fundacion del Nuevo 
Cine lotinoamericano with Marquez 
which gave life to the School of Three 
Worlds for TV and cinema in Cuba 
where he works now as the director. 

ÖN EMLi F iLMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1954 Tire die/Bozuk Pera (short/kısa film) 
1961 los lnundados/Sel Kurbanları 
1 967 Org (experimental feature/deneysel ) 
1 983 Rafaeel Alberti. (doc./belgesel) 
1985 Mi hijo el Che (doc./belgesel) 
1 988 Un senor muy viejo con unas 

alas enormes/Kocaman Kanatlı 
i htiyar Adam 

1 989 Dierio de 
Macondo/Macondo'nun Anıları 
1 documentory/belgesel) 
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TEK ARADIGIN BENiM 
YO SOY EL QUE TU BUSCAS 
I 'M THE ONLY ONE YOU'RE LOCKING FOR 

Yönetmen/Director: Joime Chovorri SenaryoiScreenplay: Juon Tebor, Joime Chovorri, Gobriel Gercia 
Morquez Görüntü Yönetmeni/Photography: Corlos Sucrez Kurgu/Editing: Jovier Moron Müzik/Music: 
Froncisco Guerrero OyuncularıCast: Potricio Mrioni, Chus lompreovl, Ricord Boiros, Toni Conto, Angel 
Alcozor, Marta Fdez Muro, Miriom De Meziu Yapım/Production: Potcra Dioz, NE Dünya Hakları/Export 
Agent: RNE Subdireccion de Comerciolizotion y Yentas Generol Peron, 40-D 28020 Modrid Tlx: 22053 
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N atolio, Borselono'do kocası, ya do sevgilisi Bob'la birlikte yaşoyan bir monkendir. Bir gün, çalıştı() ı 
gece işinden çıkmış eve giderken, tecavüze u(lror. Çok büyük bir şoktur bu onun için. Artık, 
kendisine saldıran adamı bulmakton başka hiç bir şey düşünemez olur. Bu aramalan onu daha 

önce hiç tonımodı(lı bir dünyaya götürür: onu koruması altına olon, bir kaberede erotik gösteriler yapan 
"Kertenkele" Teo; ono kentin fakir mahallelerinde rehberlik eden taksi sürücüsü Motilde . . .  Ancak, birbaşına 
verdi(li bu savaşımda kimse Notolio'yo yardımcı olamaz; yine tecavüz ederler ono. içinde biriken kin son 
bir karar olmoya zorlar kadını. Yeniden korşıloştı(lı şeyler, sonunda bir potlamoya yol açar. Notolio'nın 
basit yaşamı paramparça edilmiştir bir kez, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yalnız bir kadın olarak 
herşeye tek başına karşı koymak zorundadır: hem saldırıya u(lroyon bir kadın olarak, hem de tutkuları 
olon, zevk alabilen bir insan olarak direnecektir. Borselono'nın fakir mahalleleri, limon bölgesi, Notolio, 
Tea ve Matilde ile birlikte, filmin ono koroktı;:rlerini oluşturur; bazen gerçeklerle karışan Notolie'nin düşleri 
de bunlara eklenir. Bir tür " Alice Korkular Ulkesinde" dir Notolio; aynasının içine girer ve kendini bulur. 

N otolio is o model. She lives in Boreelono with Bob, her husbond or her lover. One day, os she is 
going home olone alter o night job, Notolio is roped. lt is o shock difficult to gel over. From now 
on, she is obsessed with finding the man who roped her. Her search leods her to o previously 

unknown world: Tea, "The solomonder" who has on eretic show in o coboret, and who protects her; 
Motildo, the toxi driver who guides her araund the lovver class districts . . .  But no one can help her in her 
solitory search; Notolio is roped ogoin, and her hale and bewilderment force her to lake o finol 
decision. There is o reencounter, and the thoughts that have been simmering in her mind, suddenly 
explode. Notolio's cleor osceptic world is shottered once and for all : things will never be the same 
ogoin. She will have to foce up olone to her condition os o women; both the offended women and the 
human being, copoble of feeling passian and pleosure. The lovver-closs districts of Borcelono, the port, 
and the high areos of the city are, together with Notolio, Teo and Motilde, the main chorocters of the 
film. Likevvise so Notolio's dreoms, that ot times mix w,: , reality. A kind of "Aiice in the lond of Horrors", 
Notolio steps through her own mirror and finds herself. 

.. 

JAIME CHAVARRI 

.. -

ı943'de Modrid'de do(ldu. ı968'de 
Filmeilik Okuluno girdi. Ancak i�� yıl 
sonra, televizyon ve sinemoda t 
çalışmak amacı ile okuldon ayrıldı. 
ı 968-ı 973 yıllan orasında birkoç 
filmde yönetmen yardımcısı ve sanat 
yönetmeni olarak çalıştı. Yönetti(li ilk 
film . ı97ı 'de çekti(li "Estodo de sitio" 
adlı kısa filmdir. Daha sonra telavizyar 
için belgeseller ve sinema için uzun 
metrojlı filmler yapmaya başladı. 
Tiyatro dünyasına do geçti ve ı98 ı 'de 
yönetti(li "Eiengond' adlı oyunlo bir 
ödül kazandı .  

Bom in  Modrid in  ı943. In  ı968 he 
enrolled in the School of Film Studies, 
which he left two years loter in order 
to work both in television and films. 
Between ı968 and ı973 he worked 
os director's assistant and os ort 
director in severol films. His first work 
os director wos the short "Estodo de 
sitio", filmed in ı971 . He then went to 
produce television documentories and 
feoture length films for cinemo. He ho 
mode his debut in the world of theaif 
and in ı 98 ı directed the play 
"Eiengono" which won him o prize. 

FILMLERI 1 FI LMOGRAPHY 
ı974 los Viojes escolares 
ı 976 El Desencanla 
ı978 A un Dios desconocido 
ı 980 Dedicotorio 
ı98ı El retrota de Darian Grey (N) 
ı 983 Beom, o lo sola de los 

munoces 
ı 984 los bicicletos son para el 

verono 
ı986 El rio de oro 
ı 988 Yo soy el que tu buscos 
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ROMA'DA MUCiZE 
MiLAGRO EN ROMA 
MIRACLE IN ROME 

YönlıtıneniDi...ctor: üsandro Duque Naronjo SenaryoiScreenplay: Lisandro Duque Naronjo Görüntü 
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rgarito Duarte, Kolambiyo'da küçük bir kosabada yaşoyan sıradon bir memurdur. Birgün, yedi 
şındaki kızı Evelia aniden ölür. Oniki yıl sonrtı Morgarito mezorlıgı ziyaret eder ve kızının 
zonnı oçor. O ve çevresindeki insanlar şaşkınlık içinde kalır çünkü küçük kızın gövdesi, henüz 

uykuya dalmış gibi, hiç bozulmadon kolmışhr. Bu olay kosaba insanlan ve dogallıklo rtıhip ve piskopos 
üzerinde çok büyük bir etki yapor. Ancak, piskopos di!ler insanlarla aynı fikirde degildir. Bir mucize 
olduguna inanmaz ve kızın yeniden gömülmesini ister. Ustelik gövdenin çürümesi için mezarlık sulanmalıdır 
da. Gelgelelim, Margarito kızına yeniden kavuşmuştur şimdi ve onu bogorak bir cinayet işlemeye hiç 
niyeti yoktur. Piskoposa korJı çıkan halk, kızın bir ozize olduguno ve bir mucizenin gerçekleştigine 
inonmoktodır. Hep birlikte çalışorak poro toplar ve baba ile kızı Roma'ya gönderirler. Papa bu mucize 
hakkında karar verecektir. Margarito Roma'da, kutsal \btikan Kenti' nin. karmaşık ilişkileri ile karJı korJıya 
kalır. Olpy inanılmaz bir kırtosiyecilik içinde yitip gitmek üzeredir; ilk Kolombiyalı Azizenin ortoya çıkışının 
getirecegi politik a�<Untojlann bilincinde olon Kolambiyo Elçiligindeki görevlilerin azıcık yardımı ile bu iş 
olacak gibi degildir. 
"Bir sanaıçi'olarok, politik entrikalaro, diplomatik tuzaklara ve hatta polis kuşatmaianna karJı, elindeki tek 
silahı, onüru ·ile korJı koyan ve kazanon bu ologanüstü korokıeri görmezlikten gelemezdim. Onun bu zaferi 
ile, yaşamın kısalıgı, ölümün �<Ursoyılan sansuzluguno baskın çıkmışhr" diyor yönetmen. 

rgorito Duarte is o madest court official in o smail town in Colombia. One day Evelio, his seven 
year old daughter, dies suddenly. Twelve years loter, Margarito visits he cemetery to dig up the 

mains of(ıis child. Both he and other people neorby, are amazed to find the girl's body stili 
intod, os if she · had-just gone to sleep. The eYent has o profound effect both on the town and i ts 
inhabitonts o� ·nôtUtolly, on the priest and the bishop. The lotter however disagrees with his porisioners. 
Not believing. there has been o mirocle, he orders that the girl's body be buried again. Alsa, that the 
ground be woıered; tô"lıelp deeompose the body. However, now that Margorito has regained child, he 
has no intention of commiliing o erime, by suffocoting her. The town, tuming against the bishop. indirectly 
helps Margarito in his oims. The crowd,�reams that the girl is o Soint, and therefore that there has been 
o mirocle. All worki��ether, they organize on emergency collection, roising o hondsome omount of 
maney with which they'-send father and daughter off to Rame, "for the· Holy Father to decide on the 
mirocle". In Rome, Margarito comes up agoinst the vicissitudes of the millenarian \bticon Cıty. The 
process is in danger of disoppearing behind reams of red tope, with little help from the stoff of the 
Colombian Embassy, who are fully owore of the politicol odi<Untoges to be gained from speeding up the 
process of the first Colombian Soinf •. 

"As an artisi, 1 could not pass 011er thi� fascinating charocter who, after overcoming pelilical intrigue, 
diplomatic trops, and eYen pelice seiges, armed only with his dignity, finally emerges vidorious. With his 
triumph, the brevity of life preYOils on the presumptious etemity of death" says the director. 

LISANDRO DUQU E 

1943'de Kolambiyo'da dogdu. 
Kolambiyo Üniversitesinde Antropoloji 
agitimi gördü. 1970'de gazetelerde 
film eleştirileri yazmaya başladı .  
1974'de senaryolar yazmaya ve kısa 
filmler, belgeseller yapmaya başladı. 
Bu çalışmalan ile birçok önemli ödül 
aldı. 1982'de ilk kısa filmini yazdı ve 
yönetti. 1985'de, birçok ödül alan ilk 
uzun metrojlı filmi "Visa USA./Amerikan 
Vizesi"ni yaph. ROMADA MUCIZE 
ikinci konulu filmidir. 

Bom in 1943 in Seville, Colombio. He 
studied anthropology ot the National 
University of Colombio. In 1970 he 
begon writing film reviews for 
newspopers. In 197 4 he storted to 
write seripts and produce short films, 
documentories and fiction for which he 
has received �<Urious outstanding 
owords. He wrote and direded his 
first short film in 1982 and his first full
length film he wrote and directed in 
1985, "Visa USA.'' won him severol 
prizes. MILAGRO EN ROMA is his 
second feoture film. 
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GÜVERCiNCi GÜZELiNiN MASALl 
FASULA DE LA BELLA PALOMERA 
FABLE OF TH E BEAUTI FUL  PIGEON-FANCI ER  

Yönetmen/Diredor: Ruy Guerra SenaryoiScreenplay: Ruy Guerra, Gobriel Gercia Morquez Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Edgor Moura Kurgu/Editing: Meir Tavares Müzik/Music: Egberto Gismonti 
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Orestes, Brezilya'da bir kosobodo, rom fabrikası sahibi, varlıklı ve dolayısı ile çok güçlü biridir. Onun 
yaşamını yönelen, ono bir çocukmuş gibi davranan otoriter annesi ile birlikte yaşamaktadır. Arada 
bir, yalnızca cinsel gereksinmelerini karşılamak amacı ile dos�orının karılarıyle ilişkiye girer Orestes, 

o kadar. Aşk hiç de önemli degildir onun için. Ancak, saf ve güzel güvercin yetiştiricisi Fulvio ile 
korsılaşması onun tüm degerierini ve yaşamını kökten degiştirecektir. Fulvio'nın küçük bir bebegi, bir ev 
dolusu hoberci güvercini ve yoksul müzisyen bir kocası vardır. Orestes'e göre bu, yıldırım aşkıdır ve 
Fulvio'don duymak istemedigi tek sözcük "Hoyır"dır. Genç kadına duydu\'ju bu ilgi kısa zamonda bir 
tutkuyo dönüşür. Şüphe uyondırmodon, güvercinlerle birbirlerine gizli mesajlar gönderdikleri uzunca bir 
süreden sonra, oşkıno bir karşılık alır Orestes. Bu aşk serüveninin doguracogı trajik sonuçlardon korkon ilk 
kişi, Orestes'in kıskonç onnesidir. Ve aptalca bir hatanın yol oçtıgı lrajedi yaşanır sonunda . . .  

Bu  film, Gobriel Gercia Morquez'in, sinema için yozdıgı beş öykünün ilkidir. Bu öykülerde Morquez " 
Tehlikeli Aşk" lemasını işlemiş. Toplumsol törelerin ve yüzyılın sonunda bir Brezilya kasabasındaki zıtlıkların 
irdelendigi olagenüstü bir öykü onlohyor Morquez usta. Filmde tanımlanan kimi kişilere gülmernek elde 
degil. Ancak, bu güzel, basit ve romonHk aşk öyküsünün ardında, oldotmo, kıskançlık ve ölüm var 
gerçekte. Filmi ilginç kılan do bu. 

Orestes is o weol�y owner of o rum foctory in o Brazilion lown, and hence, o very powerful man. 
He lives olone with his possessive mo�er, who runs his life and treats him like o child. Orestes 
has occosionol love offoirs with some of his friends wives. They are furtive encounters that leove 

no mark on him, since his sole oim is to sotisfy his cemal lu.;t. love seems no importonce to him, until he 
meets Fulvio, on innocent, lovely pigeon-foncier who will change his life radicolly. She has o very young 
child, o lood of messenger pigeons in her house and o poor but odorable husbond who is o musicion. 
For Oresles il is love ol first sighl; he will not lake no for on onswer and his desire for Fulvio soon tums 
into on obsession . Bul his love is only retumed alter o long siege, during which they use their ollies, �e 
pigeons, to send eoch other cryptic messoges withoul roising ony suspicion. Orestes' obsessive and 
jeolous mother is the lirst person to feor �e tragic consequences of �is love offoir. And �e tragedy 
occurs becouse of o silly mistoke . . .  
This i s  the lirst episode of o series of live projects for cinerne written by Gobriel Gercia Morquez, o n  �e 
theme "Dongerous love". There is o wonderful study, in �is film, of �e social mores and discreponcies of 
o smail Brazilion town ot �e end of the lost century. One can not help but lough ot some of �e 
chorocters depicted in the film. But, under the focode of o nice, simple, romantic story lies treochery, 
jeolousy, and deoth; on intriguing mixture that mokes for o line film. 

' .  

RUY GU ERRA 

1931'de Mozombik'de Portekilli bir 
ailenin oglu olarak do9du. 1948-50 
orası, film eleştirmeni olarak çalrştı. 
1 952'de Paris'de sinema e9itimine 
başladı. 1955'de mezun oldukton 
sonra, 3 yıl süreyle Fransa'da 
yönetmen yardımcısı ve kameramon 
olarak çolışh. 1958 yılında Brezilyo'yt 
gidip, yönetmen, oyuncu ve kurgucu 
olarak görev aldı. Sonsürle boşının 
derde girdi9i ilk uzun filmini 1962'de 
gerçekleştirdi. O günden bu yana bir 
çok kısa ve uzun !ilmin yönetmenli9ini 
yaptı. 

Bom in Mozombique in 1931 , os o 
son of o Porteguese family. Between 
1948-50 he worked os film eritic 
�ere; in 1952 he storted his film 
studies in Paris. Alter graduotion in 
1955, he worked os assistant director 
and photographer in France for three 
years. In 1958 he went to Brazil and 
worked os assistant director, ector on' 
editor. He reolized his lirst feoture lilrr 
in 1962 which had various problems 
with censorship. Since then, he has 
been outhor of numerous short and 
feoture lilms. 

ÖNEMLI F ILMLERI / 

SELECTIVE FI LMOGRAPHY 

1962 Os Colojestes/Arzu Plojı 
1963 los Fusiles/Tüfekler 
1970 Os Dues E Os Mortes/Tanrılar 

ve Ölüler 
1976 A Quedo/Düşüş 
1 983 Erendiro 
1 985 Opera Do Malandrol 

Botokhone Operası 
1988 Fobulo De lo Bella 

Polomera/Güvercinci Güzelinin 
Mosalı 



C IN EMA OF AN AUTHOR: GABR I E L  GARCIA  MARQUEZ MEX ICO - S PA I N 

BAYAN FORBES'iN YAZI 
EL VERANO DE LA SENORA FORBES 
THE SUMMER OF MISS FORBES 

• 

Yönetmen/Director: Jaime Humberto Hermosilla SenaryoiScnıenplay: Jaime Humberto Hermosillo, Gabriel 
Gercia Marquez Göriintü Yönetmeni/Photogrophy: Rodrigo Gercia KurgıJEditing: Nelson Rodriguez 
Müzik/Music: Sergio Vitier Oyuncuları'Cast: Hanna Schygulla, Francisco Gattomo, Alexis Castanares, 
Victor Cesor Villalobos, Guadalupe Sandoval. Femando Balzoretti Yapım/Produdion: TVE, S.A., 
International Network Group. S.A. Dünya Hakları/Export Agent: RTVE Subdireccion de Comercializacion 
y Yentas Generol Peron, 40-D 28020 Madrid SPAIN Tlx: 22053 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

man mürebbiye Bayan Forbes, anne ve babası altı haftalık bir gemi yalculu�una çıkacak iki 
ocu�a bakmak üzere tutulur. Katı ve baskıcı bir kadındır mürebbiye. Çocuklar üzerinde askeri bir 
isiplin kuror. Kadının, bir Prusyalı çavuşu anımsatan davranışları, çocukların içini öylesine bir kin ile 

doldurur ki, onu öldürmeyi bile planlarlar. Mürebbiyeyi ortadan kaldırmaya karor veren çocuklar, geceleri 
onu gizlice gözlemeye başlarlar. Gördükleri şeyler onları çok şaşırtır. Onlara kornurlar ya�dıran, gözda�ı 
veren o �uk, diktetör kadın d�ildir bu izledikleri. Pomo dergiler okuyan, sünger gibi içen, odasında 
çınlçıplak dolaşarak Almanca garip şarkılar söyleyen ve sık sık eve gelip çocuklarla oynayan Achilles adlı 
delikanlının adını soyıkiayan bir kadın vardır kal}ılannda. Bastırılmış cinsel güdülerini artık daha fazla 
denerieyemeyen mürebbiye, sonunda Achilles'i baştan çıkarmaya çalışır. Ancak, kadının bu ateşli ilgisine 
kal}ılık veren genç adam, hiç ummadı�ı bir biçimde terslenir. Anlaşılmaz bir çifte kişili�i vardır bu kadının. 
Çocuklara göre en basit anlamda bir delidir o. Bu garip aşk oyunu bir süre devam eder ve şaşırtıcı bir 
sonia biter. 

�:\ 
"Bana göre bu öykünün en etkileyici özelli�i Bayan Forbes'in iki ruhlu kişili�idir. Başlangıçta ondan nefret 
ederiz, sonro onu anlamaya başlanz ve en sonunda da ona acırız. Öyküde işlenen korku ve bastırılmış 
tutkulann açı�a çıkması, Gabriel Gercia Marquez'in bu yapıtını üstün bir ça�daş trojedi düzeyine 
çıkarıyor" diyor yönetmen. 

Miss Forbes, o German govemess, is hired to look alter two children for six weeks, while their 
parenis g on a pleasure cruise. Miss Forbes tums out to be an authoritive and represşive 
wOrnôn. ·�e imposes a militery discipline on the children to gel them fulfill their obligations and 

duties. Her attitude, which reminds one of a Prussian sergeant, nourishes a blind, growing hale in the 
children, leading,:lhem ta plan her murder. Having made up their minds to do away with her, the children 
begin to spy on her at night, and are amazed to discover o very different Miss Forbes than the cold, 
dictatorial. waman who orders and threatens the m during the day. They find out that she is a valuptuous 
woman who reads,pom magazines, Clrinks like a fish, and sings stronge songs in German, while 
paroding naked aroöı\d her bedroom, evaking the name of Achilles, a young who often comes to the 
house and plays with the children. Eaten up by a buming passion, the govemess gives free rein ta her 
repressed instincts, and seduces the young Achilles. Yel when he answers her ardeni call, he is brutally 
rejected. We now see her obscure split persanality. For the children, it is madness, pure and simple. This 
lover's game of provacation and rejection goes on for some time and has a surprising denouement. 

"For me, the most striking feature of the story is the split personality of Miss Forbes, which enables the 
spectator to sympathize with the charocters. Anather result is that, at first we loathe Miss Forbes, then we 
understand her, and finally we end up feeling sorry for her. The fright and calharsis produced help attain 
the level of grondeur and modem trogedy contained in this story by Gabriel Gercia Marquez" says the 
director. 

JAIME H UMBERTO 
H E RMOSILLO 

1 942 yılında Meksika'da do�du. 
Meksika Üniversitesinde sinema e�itimi 
gördü ve daha sonra burada 
ö�retmen olarak çalıştı. 1965'de, 
Albert Camus'nün bir eserinden 
esinlendi�i ilk kısa filmi "Yuva 
Ozlemi"ni yönetti. Daha sonraki 
filmleri ile çeşirli ödüller aldı. 

Barn in Aguascalientes, Mexico in 
1 942. He studied film in the Centre for 
Film Studies, at the National 
Autonomous University of Mexico. 
where he later worked as a teacher. 
In 1 965 he directed "Homesick", his 
first short film bosed on a work by 
Albert Camus. His later films won him 
several awards. 

FiLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1 971 lo Verdadero Vocacion de 

Magdalena 
1 974 El Cumpleanos del perro 
1 97 6 lo Pasian Segun Berenice 

Matinee 
1977 Naufragio 
1978 los Apariencias Erganan 
1 979 Maric de mi Corazon 
1 984 Dona Herlinde y su Hijo 
1 988 El verono de la senoro Forbes 
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B I R YAZARI  N S IN EMASI :  GABRI E L  GARCIA MARQUEZ IT AL YA - FRANSA 
I(CfN�OR:�GABR I EL GARCIA MARQUEZ ITALY - FRANCE 

KIRMIZI PAZARTESi 
CRONACA Di UNA MORTE ANNUNCiATA ··. 

CHRONICLE OF A DEATH FORETOLD 

Yörıetınen/Direcıor: Froncesco Rosi Senai')'OISaııenplay: Froncesco Rosi, Tonina Guerro, based on the 
novel by Gabriel Garcio Morquez Görüntü Yönetmeni/Photography: Posquolino De Sontis KurgıJEditing: 
Ruggero Mostroionni Müzik/Music: Piero Piccioni OyuncularK:ast: Rupert Everett, Omeila Mutl, Gion 
Maric lkılonte, lrene Popos, lucio Bose, Anthony Delon Yapım/Produc:tion: ltolmedio film (Rome), 
Soprofilms, les films Arione, FR3 films Produrnon (Paris), RAl Dünya Haldan/Export Agent: Hugo Films 18 
rue Troyon 75017 Paris FRANCE Tix: 643008 
1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 10' 

Boyarda Son Roman'ın küçük köye gelişi önemli bir olaydır. Hele bu hoş yabancı, ancak bir kez yolda 
gördügü güzel Angelo Vicorio ile evlenmeye karar verdiginde ortalık heyecanla çolkolonır. Ancak 
muhteşem dügünün ardından, ilk geceleri trajik bir biçimde son bulur: taze gelin bakire degildir ve 

damat, gecenin bir yonsı, onu ailesine geri yollar. Kordeşleri Angelo'yı bu işin sorumlusunu söylemesi için 
zorlar; suçlu Sontlogo Nosor'dır. O günden sonra tek düşünceleri, Sontlogo'yu öldürerek kız kordeşlerinin 
namusunu temizlemek olacaktır. Işlenecek cinoyetln dedikodusu ortolıgo yoyılır; bu haberi duymayan tek 
kişi Sontlogo Nosor'dır. Sonunda, bir sabah şafak vakti, bir dügünden dönerken evinin önünde bıçoklonır 
genç adam. Ama nasıl olur da bu cinayet önlenemez? Kimileri bu tehditleri sorhoş polovrosı �norok 
önemsememiştir. Digerleri birşeyler yapmak ister, ancak karmaşık ve beklenmedik bir olaylar zinciri ve 
genellikle gülünç aksiliider sonucu koderin yönü degiştirilemez. lssız ve içine kopalı bu köyde yaşoyan 
insaniann soflıgı, şiddeti ve çapıaşık duygulan do buna katkıda bulunur. 
Namus ve ölüm konulonno dayalı bu olagenüstü öykü, gülmece ile düşgücünün ortak ürünü. Morquez'in 
kısa romanında da tonımlodıgı gibi, bu öykü öfkeli bir Kolambiyo köyünde işlenen ortak bir cinayeti 
inceler. Bu öyküden esinlenen Rosi, zaman içinde bir ilişkiler ogıylo örülü, bilinmezlerle dolu bir film 
yaratmış. "KIRMIZI PAZARTESI bir mozoiktir; gerçek anlam ancak tüm porçalar biroraya geldikten sonra 
ortoya çıkar" diyor yönetmen. 

Wen stronger Boyarda Son Roman shows up in the smail tropicol villoge, it is quite on event. All 
the more so os this exceptionolly chorming stronger decides to morry bequtiful Angelo Vicorio, 
whom he has seen but once, wolking down the street. But however mognificent the vvedding, 

the ensuing night will come to o tri:ıgic end: the young bride is not o virgin, and the groom honds her 
bock to her porenis in the middle of the night. Angelo 's brothers force her to name the culprit, Sontiogo 
Nosor. From that day on, !heir sole cancem will be to kill Sontiogo and ovenge !heir sister in blood. The 
rumor spreods that they are out to kill; only Sontiogo Nosor is kept in the dork. One foteful moming ot 
dawn, he is killed in front of his house os he retums from o vvedding. But how is that no one wos oble 
to stop the erime? Same people considered the threots to be the idle words of drunken men and so did 
nothing. Others tried to toke amon, but o complex choin of confused and foreseeoble events -and often 
comicol series of mishops- helped destiny to move on its blind course, os did the noivety, bittemess and 
controdictory feelings of the people living in the seclusion of the isoloted tropicol community. 
Humour and imagination come together to ereale on incredible firnonol story built on the themes of 
honor and fotolity: on investigotion into o collernve murder committed by o reoctlonory Columbion 
community, os deseribed in Morquez's short novel. In Rosi 's film, the lobyrinthine plot is perceived 
through o frogmented net of correspondences in time. "CHRONICLE OF A DEATH FORETOLD is o 
mosoic, and the full meoning only appears ot the very end when all pieces are in position" soys Rosi . 

FRANCESCO ROSI 

1922'de Napali'de dogdu. Huk�k 
agitimi gördü. 2. Dünya Sovoşın<f9.n 
hemen sonra tiyatro ve sinemoda .. 
çalışmaya başladı. 1948'de Visconti'ye 
"Yer Sarsılıyor" filminde asistanlık 
yaptı. 1957'de ilk konulu filmini 
gerçekleştirdi. O günden bu yana 14 
film yaptı. Ozellilde toplumsaVpolitik 
içerigi olon ve günümüz holyo'sının 
temel sorvnianno deginen filmleriyle 
tonındı. 

Bom in Noples in 1922. He is 
educoted in Icw. Right ofter the 
WW2, he become octlve on both 
stage and screen os assistant and 
director. In 1948 he wos hired by 
Visconti os assistant on "le terro 
tremo". He reolized his first feoture film 
in 1957. Since !hen he has mode 14 
mCNies. He is mostly reknowned for 
his socioVpoliticol films reflernng the 
problems of today's ltoly. 

ÖNEMLI FILMLERI 1 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1957 le sfido/Meydon Okuma 
1961 Solvotore Giuliono 
1963 le moni sulltı citto/Kentin 

Üstündeki Eller 
1972 ll coso Mottei/Mottei Olayı 
1973 A proposito lucky 

lucionollolihli Gangster 
1979 Crista si e fennato o Ebolillso 

Eboli'de Durdu 
1981 Tre froıeiiVOç Kardeş 
1983 Cormen 
1986 Cronoco di uno moı1e 

onnuncioto/Kırmızı Pazortesi 



' ' 
'. 

T R 1 . .1 

B u T E 

Theo Angelapou/os bölümü, KLASSIS'in değerli kotktlonylo 
gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thonk KLASSiS for their contributions. 

Bemarda Bertolucci bölümü, 0/ŞBANK'm değerli kotktlon ve !to/yon 
Kültür Merkezi - !talyan Sinemotek'inin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thonk DIŞBANK for their contribution and /to/ian 
Cu/tura/ Center - Cineteco Nozionole for their cooperotion. 

Jeon-Luc Gadord bölümü, EFES PILSEN'in değerli kotkdonylo 
gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thonk EFES PiLSEN for their contributions. 

Krzysztof Kieslowski bölümü, KAVALA ŞIRKETLER GRUBU'nun değerli 
kotkdonylo gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thonk KAVALA ŞIRKETLER GRUBU for their 
contribution. 
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USTALARA SA YGI 
TR I BUTE S  ": 

TH EO ANGELOPOULOS 

Yunanlı. 2 7  Nisan 1935'te Atina'da do!jdu. 1953-59 yıllan orasında 
Atina'da hukuk ö!jrenimi gördü. Şiir, deneme ve öykü yozorlı!jı 
yaptı. 1959-60 yıllannda askerlik görevini yerine getirdi. 1 961 'de 

Sorbonne'do edebiyat ö!jrenimi için Paris'� gitti. 1962'de Paris Fllm 
Okuluno koydoldu. Sonra do Jean Rouch ve yardımcılarının do9rudon 
sinema metodlonylo çalıştıklan "Musee de l'homme"o katıldı. 1 964'de 
Yunanistan'a geri döndü ve 1 967'ye dek, sonradon askeri darbe ile 
yayını durdurulan sol e!jilimli gazete, Dimokrototiki Alloghi'de sinema 
eleştirmeni olarak yazdı. 1965'deki başarısız bir konulu film girişiminden 
sonra, 1 966-68 yıllannda oyuncu ve yopım yönetmeni olarak çalıştı. 
1968'de bazı tipik tavırlarının su yüzüne çıktı!jı kısa konulu film 
"Ekpombi/Yoyın"ı gerçekleştirdi. 1970'de görüntıü yönetmeni George 
Arvcıntis ile işbirli!jine girdi ve ödül kozanon "Anoporostosi/Yeniden 
Yopılonmo"yı yönetti. Bu filmden boşlayorak hemen tıüm filmleri 
uluslarorası festivallerde gösterilmeye başladı ve ço9unluklo ödüller 
kazandı. Yetmişli yıllarda Stovrokou film Okulunda dersler verdi. 1972'de 
"Meres tu 36/'36 Günleri" ile birlikte, 1930'don 1970'e Yunan tarihini 
konu olon üçlemesine başladı .  1975'de aerçekleştirdi9i "O _ 
Thiosos/Kumponyo", Cannes'da fipresci Odülünü kazandı. Uçlemenin son 
filmi olon "1 KynighVAvcılor" (1977) savaşsonrası döneminden bu yana 
ülkesinin tıüm sorunlarını dile getirmekteydi. Daha sonraki filmleri 
yenilikçidir. Yunanlı bir onorşistin öyküsü olon "O Megolexondros/Büyük 
lskender" (1980), aynı yıl Iknadik'te Altın Aslan ödülünü kazandı. 
Yetene!jinin başka bir öme!ji olarak 1986'do "Toxidi sto Kithiro/Kitero'yo 
Yolculuk"u gerçekleştirdi ve Connes'do, fipresci ödülüne layık görüldü. 
1986'do yoptı!jı "O Melissikomos/Ancı", film koriyerinde tıümden yeni bir 
deney oldu. Bunu 1988'de yoptı!jı, görsel güzelliklerle dolu "yol filmi", 
"Topic stin OmichiVPuslu Monzorolor" izledi. 
Theo Angelopoulos'un yetmişli yıllarda elde etti!ji hatırı soyılır gelişmeler, 
onu hem bugünün en önemli Yunanlı film yönetmeni, hem de zamanının 
yaratıcı ve özgün sanatçılanndan biri yapmıştır, Yönetmen, estetik 
duygulonn, gerçe!jin sorgulondı!jı dönüşlü yokfoşımlorlo dengelendi!ji, 
Brecht'in tiyatrosunu ço!jnştıron gerçek bir epik sinema yaratmıştır. Pek az 
film ,.t>netmeni, onun yoptı!jı gibi, filmlerinin ko.nulorını yeni biçim 
onloyışlonylo doyurucu bir tarzda ba!jdoştırobilmiştir. 

FILMLERI / FILMOGRAPHY 
1968 Ekpombi/Yoyın (short/kıso film) 
1 970 Anoporostosi/Yeniden Yopılomııo 
1972 Meres tu 36/'36 Günleri 
1 975 O Thiossos/Kumponyo 
1977 1 Kynighi/Avcılor 
1 980 O Megolexondros/Büyük lskender 
1984 Toxidi sto Kithiro/Kitero'yo Yolculuk 
1986 O Melissikomos/Arıcı 
1988 Topic stin omichiVPuslu Manzorolar 

. �. . . .  

\ \ 

·. 

Greek. Bom in Athens, 27 April 1935. Between 1953-59 he studies 
ow in Athens. He writes poetry, essoys and short stories. In 
1959-60 he goes to militory service. In 1961 he goes to Paris to 

study literoture ot Sorbonne. In 1962 he enrolls ot "lnstitut des Houtes 
Etudes Cinemotogrophiques de Paris" (Paris film School), and loter ot 
the "Musee de l'homme" where Jean Rouch and collobarotors prepore 
o group of people in the methods of direct cinemo. In 1964 he retums to 
Greece to work os o cinemo eritic until 1 967, in Dimokrototiki Alloghi, o 
left-wing journal suppressed alter 1 967 militery coup. Alter on 
unsuccessful feoture film project in 1 965, he works os octor and 
production director in severol films between 1966-68. He produces o 
short feoture in 1968, "Ekpombi", where some of his typical quolities 
begin to surfoce. In 1 970 he begins assodation with cinemotogropher 
George Arvcınitis and mokes ':A.noporostosi" which won o prize. Since 
this movie all of his films have been shown in international festivals, 
where they have very often won owords. In the seventies he teoches ot 
Stovrokou film �hool. In 1 972, with "Meres tu 36" he storts his trilogy 
of Greek history from 1930 to 1970. "O Thiosos", reolized in 1975, 
mode him fomous and wos oworded the fipresci Prize in Cannes. The 
lost film of the trilogy is "1 Kynighi" (1977) in which he shovvs all the 
problems foced by his country since the post-wor period. Alter the films 
of the trilogy, Angelopoulos' cinemo expresses new currents, like in "O 
Megolexondros" (1980), the story of o greek onorchist, which wins "The 
Golden lion" in Vanice in 1 980. He reolizes "Toxidi sto Kithiro" in 1 984, 
os o new expressian of his tolent and the film wins the fipresci Prize in 
Cannes. In 1 986 he mokes "O Melissokomos", o totolly new experience 
in Angelopoulos' film correer. He follovvs it with "Topic stin omichli" in 
1 988, his lotest "road movie" of visionory beouty. 
Theo Angelopoulos' considerable ochievement in the 1 970s has mode 
him not only the most importont Greek filmmoker to dote, but one of the 
truly creative and originol ortists of his time. He has creoted on outhentic 
epic cinemo akin to Brecht's theatre where oesthetic emotion is 
counterbolonced by o reflexive opprooch that questions the surfoces of 
reality. few directors have blended so sotisfyingly the contents of his films 
with o search for new !orms of expression. 



U STALARA SAYGI YUNAN I STAN 
TR I BUTE GREECE 

KUMPANYA 
O THIASOS 
STREET PLAYERS 

Yönetmen/Director: Theo Angelopoulos SenaryoiScreenplay: Theo 
Angelapoules Görüntü Yönetrneni/Photography: Yorgos Arvonitis 
KurgıJEditing: Tokis Dovlopoulos Müzik/Music: loukionos Kiloidonis 
OyuncularK:ast: Eva Kotomonidou, Aliki Georgouli, Vongelis Kazan, 
Strotos Pochis, Maric Vossiliou, Petres Zorkodis, Kyriokos Kotrivanos, 
Grigoris Evangelotos, Yannis Firios Yapım/Produdion: Yorgos Popolios 
Dünya Hakları/Export Agent: Yorgos Popolios Kotorios 6, Filothei Athens 
GREECE 

1975 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 230' 

Filmin konusu, bir tiyatro kumponyosının Yunanistan'da ve tarihte 
yoptı(lı bir yolculuktur. Oyunculor, 1939'don 1 952'ye kadar, halk 
destanı "Golfo" yu oynorken, kendi kişisel öykülerine de Atrids mitini 

kotorlor. Tarih'te yolculuk ederken her iki kültüre de oittirler: hem 
"Golfo"nun halk bo(llomı, hem de Atrids'in Oedipol bo(llomı. Tarihi 
izleyep ve aynı onda onu yaşoyan oyuncular, anlatımı bölerek, yapısını 
Atrids .mitinden olon, Brecht tarzı bir epik öykü sunarlar. Bu mit, klasik 
trojedi biçiminde bütün bir tarihsel dönemi canlandırır. Bu iki tarih, Atrids 
ve gerç�� tarih, halk kültürünün bir temsilcisi olon Golfo tarafındon 
anlatılır. Agomemnon, 1936'do kurulan diktotörlü(lün destekçisi 
Clytoemnestro'nın sevgilisi Aegisthus tarafındon ele verilerek Almonlarco 
idam edilfr. Orestes'in aşıkları öldürmesine yardımcı olon kızkordeşi sol 
e(lilimli, Orestes'in dostu Pylodes ise komünisttir. Sophocles'ten alınma bir 
karakter olon şair Chrysothemis ve genç Orestes, Atrids'te bulunmoyan 
tek kişilerdir. Bu -�orokterler ticjik yapıyı zayıflotmak bir yana, tarihsel 
rollere anlam -katkı rak öyküye taze bir soluk getirirler . . .  

. . • . . 4. 
Şubat 1974'de, Yunanistan'da "olboylor cuntosı" henüz işboşındoyken 
çekimine boşlongn JÇUMPANYA, aynı yılın Aralık ayında, ufukta 
demokrasi umuifq[ı yeşerirken tamamlandı. KUMPANYA, çevrildi(li yıldon 
boşlayorak bütün dünyoda sinema eleştirmenlerince modern sinemanın 
yenilikçi lilmlerind'n ve kohksız boşyapıriorındon biri olarak nitelendi ve 
üzerinde sayısız vCk{_ve inceleme yayınlandı. Theo Angelopoulos'u 
ço(lımızın en ünlü yönetmenlerinden biri olmoya götüren yolda, 
KUMPANYA'nın büyük işlevi ve yeri var. 

r.e film's theme is the voyoge through history and through Greece of 
o touring theotre company. from 1939 to 1 952, the octors perform 
he folk epic "Golfo", bul bose their own personal stories on the 

oncient myth of the Atrids. As they trovel through history, they become 
the subjects of both culturol references: the folk context of "Golfo" and 
the Oedipol context of the Atrids. The octors, simultoneously witnessing 
and experiencing history, keep breoking up the narrative, introducing on 
epic tole (in the Brechtion sense) stuctured on the myth of Atrids. Using 
the clossicol form of trogedy, the myth reconstitutes o whole histerical 
ere. The two superimposed histories - the Atrids and reel history - are 
norroted by the omnipresent Golfo, o quosi orchetype of populer culture. 
Agomemnon is executed by the Germons becouse he has been betroyed 
by Aegisthus, Cloytoemnestro's lover, who is o supporter of the 
dictotorship estoblished in August 1 936. Orestes' sister, who helps him 
execute the odulterers, has leftists vievvs, while Pylodes, Orestes' 
componion, is o communist. Chrysothemis, o chorocter borrowed from 
Sophocles, the Poet and young Orestes are only chorocters not direcriy 
descended from the Atrids. These figures do not weoken or edulterete 
the trogic structure, but on the controry, provide fresh impetus to the 
narrative by giving odded meoning to historicolly determined rol es . .  

Angelopoulos storted to shoot THE TRAVELLING PLAYERS i n  februory 
1974 while the "militory junto" wos stil i in power, and he completed it 
the same year in December when the hope for democrocy wos just 
baginning to flourish ogoin. THE TRAVELLING PLAYERS swept both its 
oudience and film critics, foreign os well os domestic, winning emphotic 
reviews as "innovative", "original", "sensitive", and numerous essays and 
studies have been published on it. lt is on importont londmork on 
Angelopoulos' vayage to become one of the most importont directors of 
our age. 
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AVCILAR 
1 KYNIGHI 
TH E H U NTERS 

1 

Yönetmen/Director: Theo Angelopoulos Senaryo/Scnıenplay: Theo 
Angelopoulos Görüntü Y6netmeni/Photography: Georges Arvonitis 
Kurgu/Editing: Georges Triantaphilou Müzik/Music: loukianos Kilaidonis 
Oyunculan'Cast: Mary Chronopoulou, E110 Kotamanidou, E110 
Kotamanido, Betty 'kılassi, Vanghelis Kazan, Strotos Pahis 
Yapım/Production: Theo Angelopoulos, INA Dünya Haklan/Export 
Agent: Greek Film Center 10, Panepistimiou Avenue, 106 71 Athens 
GREECE 
1977 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 165' 

" K:mpanya"dan sonra Angelopoulos'un Yunan tarihine bakışını 
tamamlayon ve bütünleyen bu film, Yunan yakın tarihine egemen 

ınıf burju110zi açısından bakmayı deniyor. Filmin çıkış noktası, 31 
Aralık 1976 gecesi, !ilmin. altı başkişisinin bir ceset bulmaları. 1949'da 
ölmüş bir partizenın "hala kanayon" bu cesedi, bir sanayici, bir otel 
sahibi, bir milletvekili, bir eski 110li, bir eski devrimci ve bir albaydan 
oluşan kahramanlarımızın kendileriyle hesaplaşmalarına yol açar. Böylece 
bu kez 1949'dan 1977'ye dek uzanan bir tarih dilimine dalanz . . .  
AVCILAR, Yunan tarihine radikal bir irdeleme bakışı atarken, yönetmen, 
"Kumpanyo"daki biçim araştırmalarını daha da ileri götürüyor. Film, geniş 
"dairevi" panoramikler ve bir dönemden öbürüne geçişi sa!:jlayon 
görkemli kaydırmalarla örülü. Gerek biçim, gerekse öz olarak 
Angelopoulos'un ça!:jdaş klasikler arasına yerleşmiş olan başyopıtlanndan 
biri. ]is film, alter "The Treveliing Players", completes Angelopoulos' 

ew on the history of Greece. He tries ta look at the recent Greek 
istory from the standpoint of the dominant class, the bourgeoisie. 

The film sets out as the six protagonists find o' deod body on the night of 
December 31, 1976. This stili "bleeding body" belongs to o portisan, 
killed in 1949. Such o sudden encounter makes these six people - an 
industrialist, o hotel owner, o parliamentarian, an ex-g011emor, an ex
revolutionary and o colonel - ta question their post. Thus, we penetrote 
inta o period of history between 1949 and 1977. 
While scrutinizing the recent history of Greece, the director ad110nces his 
quest for new !orms as in "The Treveliing Plalers". THE HUNTERS, 
knitted with broad "circular" pancramas and smooth time shifts, from one 
period to another, is both stylistically and thematically one of 
Angelopoulos' masterpieces, which has already taken its place among 
the modem classics. 

• ,  



USTALARA SAYGI Y U N A N i STAN 

KiTERA'YA YOLCULUK 
TAXIDI SYA KITHIRA 
JOURNEY TO CYTHERA 

Y6Mtıııen/Director: Theo Angelapoules S.narya/Sc11H1nplay: Theo 
Angelapoules Göriintü Yörıetmeni/Photography: Giorgios Arvanitis 
KurgıJEditing: Giorgios Triantofyllou MüzikiMusic: Helen Karaindrou 
Oyunculaıı'Ccıst: Manos Katrakis, Mary Chranopoulou, Dionyssis 
Papoyannopoulos, Dora Volanaki, Julio Brogi, Giorgos Nezos 
YapımiProdUdion: Theo Angelopoulos, Greek Film Center, Z.D.F. 
Channel 4, R.A.I .-Television Griega Dünya Hakları/Export Agent: Theo 
Angelopoulos do Greek Film Center 10, Panepislimiou Avenue, 106 71-
Athens GREECE 
1984 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 46' 

Filmde aynı anda iki öykü gelişir: bir yönetmen siyasi mültecilerle ilgili 
bir film yapmak isterken yaşlı bir adam sürgünden ülkesine döner . . .  
Eski bir portizan olan Spiras, 3 2  yıl sonra siyasi görüşleri yüzünden 

sürülqügü Sevyerler Birligi'nden Yunanistan'a dönmektedir. Oglu ve kızı, 
hakkında hiçbir şey bilmedikleri bu adamı karşılamak üzere limandadır . . .  
Spiros herşeyi çok degişmiş bulur: "pozar ekonomisine", kapitalizmin 
acıması:ı::,kurallanna teslim olmuş bir topluın; askeri cuntonın ardından 
demakıosiyi kurmaya çalışan bir ülke. Fokal yaşlı adam kolay kolay teslim 
cilmayacaktır. Asi bir genç gibi davranarak yalnızca ailesini degil, onu 
Savyerler Birligi'ne geri göndermek isteyen liman yetkililerini de şaşırtır. Bu 
yaşlı adam film yönetmenini büyüler ve yönetmen onu izlemeye başlar. 
Yönetmenin düşleri geçekleşir . . .  Sonunda Spiros kimsenin istemedigi bir 
ihtiyar olarak, kqderiyle baş başa, bir kayıkta uluslararası sulara 
bırakılaca�tı.r:· ·. . \ 
Angelopoulos'un en güzel filmlerinden biri olan KITERA'YA YOLCULUK, 
kendinden önce.seleı:ı filmierin bir tür devamı olan ama bir bakıma da 
onlardan ayrıkın .ı;ok başanlı bir yapıt. Bu film, dev siyasi fresklerden, 
siyasal bynalım dönemlerinde geçen öykülerden, yer ve zamanı alt üst 
eden alegorilerdeq oldukça farklı. Bli;' daha alçak gönüllü, daha dar bir 
konuyu ele alan, cfolıç içten bir film: odak noktası ise yalnız bir adamın 
dramı ve konu yalın ve açık bir olaylar dizisini izliyor. Angelopoulos, bir 
kez daha işine candon baglı bir yönetmen oldugunu kanırlayarak, 
ülkesinin tarihine ve onda iz bırakan siyasi olaylara tanıklık etmeyi 
sürdürüyor. 

' • .  

no stories develop simultaneously: o film director wants lo make o 
m aboul o political refugee while an old man relums lo his home 

ounlry from exile . . .  Spiros, o former portisan, relums lo Greece 
alter 32 years of exile in the Soviet Union because of his political beliefs. 
His son and daughter come to the port to meel their !other, this old man 
whom they don't know anything al all. . .  Spiros finds everything 
droslically differenl: o community which gave in to the "market 
economy", to the severe rules of capitalism; o country where democracy 
lries lo establish itself alter o militery junla. Bul the old man does not 
easily give up. He behaves like o rebellious adolescenl, shocking not 
only his family, bul alsa the harbour authorilies who want to send him 
back to USSR. This old man fascinetes the film director and he follows 
him. The director's fantasies become reality. Eventually, Spiros will be 
abandoned in o boot, on the international waters lo meel his desliny, as 
an old man whom nobody wants to see anymore. 
One of the most beautiful films of Angelopoulos, JOU RNEY TO CYTHERA 
is o magisterial success, conslituling o break from and o continuelion of 
all that has preceded il. lt is o break from the greal political frescoes, 
the collective dramas unfalding againsl o background of political turmoil, 
the allegories which perturb time and spoce . .  This film is more modesl, 
more limited in scope, more inlimale: it is centered on the drama of o 
selitery man and keeps to o simple and clear dramatic line. Here 
Angelopoulos remains faithful lo his vocalion of involved film-maker, 
always inteni on beoring witness to his country's history and the political 
events which have marked il. 

· 
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PUSLU MANZARALAR 
TOPiO STiN OMiCHLi 
LAN DSCAPE I N  THE  MIST 

Yönetmen/DireCtor: Theo Angelapoules SenaryoiScreenplay: Theo 
Angelopoulos, Tonine Guerra, Thanassis Valtinos Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Giorgos Arvanitis KurgiJEditing: Yannis 
Tsitsapoulos Müzik/Music: Eleni Karaindrou OyuncularfCast: Michalis 
Zeke, Tania Palaialaglou, Sirates Tzortzoglou, Eva Kotamanidou 
Yapım/Proc:luction: Theo Angelopoulos, Greek Film Centre, ET-I TV, RAl 
TV, Paradis film, Basicinematogralia Dünya Hakları/Export Agent: Greek 
Film Cenlre 10 Panepistimiou Avenue 106 71 Athens GREECE 
Tk 222614 GFC 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 26' 

na'nın dış kesimlerinde bir işçi mahallesinde, iki evlilik dışı çocuk, 
1 yaşındaki küçük kız Voula ve 5 yaşındaki erkek kardeşi 
lexandres, her gece, Almanya'daki babalarına kavuşmayı 

düşlerler. Baba yoktur gerçekte, anneleri anları susturmak için uydurmuştur 
onu. Birgün Voula ile Alexandros düşledikleri yolculuğa çıkmaya karar 
verirler. Gizlice bir lrene binerler. Yolculukları sırasında, Oreste adlı birinin 
yöneliminde bir tiyatro topluluğunu taşıyan garip bir karavana restlarlar. 
Iki çocuk bir süre bu topluluğu izler ve Kuzey yoluna vardıklarında 
onlardan ayrılırlar. Bir kamyon sürücüsü ile tanışırlar. Kaba soba bir ayyaş 
olan bu adam kamyonun arkasında Voula'ya tecavüz eder. Kaçmaya 
başlar çocuklar yeniden. Onların tehlikede olduğunu bilen Oreste, 
motosikleti ile yardımiarına koşar. Oreste'nin, motosikletini satıp onlardan 
ayrıldığı güne değin, bir düş gibi geçer yaşamları. Aldatıldığını düşünen 
Vaula artık kime güveneceğini bilemez. Oreste üzgün bir biçimde el sallar 
onlara uzaktan. Voula ile Aleksandros istasyona gider. Son tren, son 
durak. Uzaktan görünen ırmak sınırı göstermektedir. Trenden atlayıp, akıntı 
boyunca giden bir tekneye gizlice binerler. Bir "dur" sesi ve patlayan bir 
silah sessizliği bozar . . .  

Angelopoulos'un "yol" filmlerinin en  sonuncusu, bu  "anlatım olarak en 
yalın ancak konu olarak belki de en yoğun" filmi, önceki yapıtlarında 
geçen pek çok temayı biraraya toplamış (Kumpanya lilmindeki gezgin 
oyuncular gibi) . O ünlü plan-sekanslarını her zamankinden daha 
ekonomik bir biçimde kullanan yönetmen, birbirini izleyen solukkesici 
sahneler sunuyor bizlere. Gerçekle düş aresında gidip gelen film, 
çocukların ırmağı geçtikleri göıı;el güzellikteki son sahne ile gerçeküstüne 
son adımını atıyor. 

.. 

1 n o working-class suburb of Athens, two il legimate children, Voula, 
aged ll and her brother Alexandros, aged 5, dream each night that 
they will join their father in Germany. The !other, in reality, does not 

exist and has been invited by their mather lo keep them quiet. One day, 
Voula and Alexandros decide to undertake their voyage. They 
clandestinely board o train and they thus resume their journey during 
which they run into o strange carevan carrying o theatre treup led by o 
certain Oreste. Tvva children follow the troupe for o while and abanden 
them when they reach the Northern Autoroute. They meet o truck driver, 
o vulgar drunk who rapes Voula in the back of the truck. Again, the two 
desperately run elf. Oreste, avvare ol the danger they are in, rushes to 
help them on his motorbike. For all three, life is suddenly transformed into 
o dream, until Oreste sells his motorbike and leaves them. Feeling 
betrayed, Voula no langer knaws who she can depend on. Oreste sadly 
waves to the children from the distance. Voula and Alexandres go to the 
station. lnst train, last step. A river in the distance marks the border. They 
jump from the train and slip into o boot floating downstream. "Stop!" A 
yell lollowed by o shot breaks the silence . . .  

The lotesi i n  Angelopoulos's "road" movies, "narratively the simplest 
while thematically maybe the richesi ol all", brings together many 
themes from his earlier work, including charmingly, the treveliing playeıı; 
'from his 1975 film. Using his lamous long takes rather more economically 
than before, the director creates one magical episode alter anather 
which takes the breath away. Alvvays edging tovvards lautasy, the film 
takes o linal leap inta surrealism as the children cross the river, in o linale 
of visionary beauty. Admireıı; of the director will lind this ravishingly 
beautilul and haunting film well up to his high standard. 



USTALARA SAYGI 
TRI BUTES 

BERNARDO BERTOLUCCI 

• 1 talyan. 16 Mart 1940'da, ltalya'nın Parma kentinde daQdu. Şair ve film 
eleştirmeni Attilia Bertalucci'nin aQiu. Çacukluı:ıu boyunca yazdıı:lı 
şiirler, daha 12 yaşına gelmeden çeşitli dergilerde yayınlandı. 1955'de 

16 mm.lik bir kamera edinerek amatör filmler yapmaya başladı. Eliili 
yılların ilk yarısında ailesi Roma'ya taşındı. 1960-61 'de babasının arkadaşı 
Pier Paolo Paselini ile tanıştı ve Paselini'nin ".Accatane" filminde yönetmen 
yardımcılıı:lı yaptı. 1962'de prodüktör Antanio Cervi'nin önerisiyle 
Paseli'nin bir öyküsünden uyarlanan "lo commare seeca/Korkunç 
Orakçı"yı yönetti. Aynı yıl bir şiir kitabı yayınladı ve ulusal şiir ödülünü 
kazandı. 1964'de ona uluslararası ün kazandıran "Primo della 
rivoluzione/Devrimden Once"yi gerçekleştirdi. 1965-66'da Iran'da görev 
yapan !talyan petrol şirketi için 3 bölümlük belgesel "lo vita del 
Petrolio/Petrolün Yaşamı"nı hem yazdı hem yönetti. Bir sonraki yıl Puccini 
ve Leone için iki senaryo çalışmasına katıldı. 1967'de "Amore e 
rabbio/Aşk ve Hiddet" filminde yer alan bölümü için Julian Beck ve 
"Yaşayan Tiyatro" ile ortak çalışma yaptı. Faşizmin köklerine inen Ya9un 
felsefi MJştırmalan, "lo Strategia del ragno/Orümceı:ıin Stratejisi" (1969) 
ve "ll Conformista/Konformist" (1970) filmleriyle, dışavurumculuı:ıa yakın 
fakat yine de özgün, girilt ve eliplik görsel stilini oluşturdu. Altınıştı yıliann 
sonlanndo:\ltalyan Komünist Partisine (PCI) girdi. 1971-72 yıllannda PCI 
için, biri ·sa� lık reformunu konu alan "lo Salute e malato!Saı:llık ve 
Hastalar" ve diı:leri biteremediı:li, ev çalışması üzerine, iki film yönetti. 
1972'de onu hem ticari açıdan güvenilir kılan hem de yeteneı:ıini 
kanıtlayan "Uitimo tango in ParigVParis'te San Tango"yu yapmak üzere 
Paris'e gitti. 1976:da ltalya'da o zamana dek yapılmış en patıalı film olan 
ve otaı:ıandışı uzur'ı/uı:ıu nedeniyle tepkiler alan "1900"ü yönetti. Bundan 
sonraki yapıtı- :"ll .[lıJıa/Ay" (1979), bazı eleştirmenleri düş kırıklıı:lına 
uı:ırattı. 198ı''de "lo tragedia di un uomo ridicolo/Gülünç Bir Adamın 
Trajedisi" ile politj.,ko � aile yaşamı ilişkileri üzerine araştırmalarına devam 
etti. Uzun bir sessi�ik döneminden sonra, 1987 yılında "Uitimo 
imperatore/San lmparator"u gerçekleştirdi ve bu epik ürünü ile Oscar 
kazandı. - '- ' -

Bemardo Bertolucci, �)mışlı yıliann !talyan sinemasının ortaya çıkardıı:ıı en 
önemli yönetmenlerdendir. Genel olarak Bertolucci'nin yapıtları, 
döneminin en özgün ve başantı örnekleri arasında sayılmalıdır. Çünkü 
yönetmen, eşsiz ve meydan okuyucu konulanyle çok canlı ve farklı bir 
görsel stili birleştirmektedir. • •. 

FILMLERI / FILMOGRAPHY 
1962 lo commare seeca/Korkunç Orakçı 
1964 Primo della rivoluzione/Devrimden Once 
1966 lo via del petıolio/Petrolün Yaşamı (TV Dacumentary/ TV Belgeseli) 

ll canale/Konal (stıort dacumentary/kısa belgesel) 
1968 Partner 
1969 Agonia (Episode in "Amore e rabbio")/.Acı (':.\şk ve Hiddet" 

filminden bir bölüm) 
lo strategia del ragno/Orümceı:ıin Stratejisi 

1970 ll conformista/Konformist 
1971 lo salute e malato!Saı:llık ve Hastalar {dacumentary/belgesel)  
1972 1 poveri muoiono primo (dacumentarylbelgesel) 

Ultima tango o ParigVParis'te Son Tango 
1976 1900 
1979 lo luno/Ay 
1981 lo trogedia di un uomo ridicolo/Gülünç Bir Adamın Trajedisi 
1987 Ultimo imperatare/San lmparatar 

1 talian. Bom in Parma, ltaly, 16 March 1940. San of poet and film 
eritic Attilio Bertalucci. As o child he writes poetry which is publistıed 
in several periodicals belare he was 1 2. In 1955 he obtains o 16 mm 

camere and begins making amateur films. In early filties his family moves 
ta Rome. He attends University of Rome, about 1960-61 . In 1961 he 
meets his fother's lriend Pier Paolo Paselini and becomes assistant 
director on Pasalini's ".Accatane". In 1962, at suggestion of producer 
Antonio Cervi, directs "lo commare secca", adapted from o story by 
Pasolini. The same year, he publishes o book of poetry, and wins o 
national poetry prize. In 1964 he directs "Before the Revolution" which 
brings him to international attention. In 1965-66 he directs and writes 3-
part documentary, "lo vita del Petıolio", for ltalian oil company in Iran. 
Next year he collaborates on twa seripts for Puccini and l.eone. In 1967 
he warks with Julian Beck and Living Theeter on episode in ·�more e 
rabbia". With his dense ptıilosophical investigations inta the raots of 
Fascism, "The Spider's Stratagem" (1969) and "The Conformist" (1970), 
he forges o complex and elliptical visual style bordering on sunrealism 
but stili very muctı his own. In Iate sixties, he joins ltalian Communist 
Party (PCI). In 1971-72 he directs twa films for PCI, "lo salute e matata" 
on health retorms and an unfinished short on wark at home. In 1972 he 
leaves for Paris to make "lost Tango in Paris", which establishes him as o 
commerciably viable director as well as o highly gilted one. Iri 1976 he 
directs "1900", reputedly the most expensive feature ever made in ltaly, 
which ecuses contıoversy because of its unusuat length. His next wark in 
1979, "lo lı.ma" disappoints some critics. With "Tragedy of o Ridiculous 
Man" in 1981, he continues his inquiry into the relations between politics 
and family life: Alter o long period of silence, he realizes "The lost 
Emperor" in 1987 to international critica! acclaim and receives Oscars for 
this epic work. 
Bemerde Bertalucci has gene on to become the most significant new 
director to emerge from the ltalian cinerne in the sixties. In general, 
Bertolucci's oeuvre must be considered the most original and 
accomplished cinerne of the period, for it combines an extremely vivid 
and distinctive visual style with unique and ctıallenging subject matter. 
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DEVRiMDEN ÖNCE 
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE 

· . ,  

BEFORE THE REVOLUTION 

Yönetmen/Director: Bemarda Bertolucci Senaryo/Screenplay: Bernardo 
Bertolucci, Gianni Amico Görüntü Yönetmeni/Photography: Aldo 
Scavarda Kurgu/Editing: Roberto Perpignani Miizik/Music: Gina Paoli, 
Ennio Morriconi OyuncularK:ast: Adriana Asti, Francesco Barilli, Alien 
Midgetti, Morande Morandini, Cristina Pariset Yapım/Pradudion: lride 
Cinematografica 

1 964 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 1 2' 

N isan ayında bir pazar günü; Parma kenti sakinleri pazar 
ayinindeler. Fabrizio sevgilisi Clelia'yı aramaktadır. Fabrizio bir 
komünisttir, Clelia ise varlıklı bir orta sınıf ailenin kızıdır. Genç 

adam, kıza kendisinden ayrılmak zorunda oldu�unu söyler. Fabrizo'nun iki 
dostu vardır; bunlardan biri, kendisine Marksist ideoloji konusunda yol 
gösteren ö�retmen Cesare, di�eri ise zengin bir fabrikatörün �lu 
Agostina'dur. Agostino'nun ölümü Fabrizio'yu son derece huzursuz eder ve 
genç adamın bu dramı, annesinin genç kızkardeşi Gina tarafından 
anlayışla karşılanır. Ama Gina'nın da yaşam üzerine şüpheleri onu sinir 
hastası bir insan yopmışnr. Yine de genç kadının ola�anüstü canlılı�ı 
Fabrizio'yo çekici gelir. Gina ise Fabrizio'nun sarsılmaz güveninden çok 
etkilenir. Yalnızca birkaç günlük bir aşk yaşarlar. Sa�lı�ı bozuk ve sinirli bir 
kadın olan Gina'nın Fabrizio ile beraberli�i olası de�ildir, ve Cesare'nin 
yardımıyla genç kadın Parrna'dan ayrılır. Fabrizio yalnızdır amk; Cesare 
kederli arkadaşına yardımcı olmaya çalışır ama boşuna. Fabrizio, 
Clelia'ya geri döner. Genç adam, bir gün tesadüfen bir tiyatroda 
Gina'ya rastlar. Ama ikisi de birbirlerine olan ilgiyi yeniden 
canlandırmanın olanaksızlı�ının bilincindedir. Böylece Fabrizio Clelia'ya ve 
orta sınıf geçmişine geri dönerken, Cesare kendine yeni yoldaşlar 
o ramayı sürdürür . . .  

Burjuva kökenli genç bir adamın kendi de�er yargılarından kopup 
toplumcu dünya görüşüne kendini adayamayışının öyküsü. Görsel 
anlamda �un, zengin bir anlatıma sahip, şaşırtıcı ve etkileyici 
DEVRIMDEN ÖNCE, Bertolucci'nin uluslararası sinema alanında ilgi 
uyandıran ilk filmidir. Yönetmen, Avrupa politikası ve Marksizm üzerine bu 
filmi yaph�ında sadece 22 yaşındaydı. 

1 t is o Sunday in April and the good townsfalk of Parma are attendin! 
midday mass. Fabrizio is locking for Clelia, the girl h'e loves. Fabrizic 
is o communist and Clelia the daughter of o well-to-do middle class 

family. He tells her he must leave her. Fabrizio has two friends - Cesare 
o schoolteacher and his guide in Marxisi ideology and Agustino, the sc 
of o prosperous manufacturer. Agostino's death gives rise to marked 
disquietude in Fabrizio whose drama is understood by Gina, the very 
young sister of his mother. Gina however is tortured by daubts about lilı 
and living and has become neurotic, but she passesses o type of 
irrational vitality which is aliractive to Fabrizio. Gina in tum is impressed 
by the dogmatic security of Fabrizio. They become lovers but for no 
more than o few days. Gina's nervous ili-health makes her an impossibl 
companian for Fabrizio and, with Cesare's aid, she leaves Parrna. 
Fabrizio is alone. He is depressed and in vain Cesare tries to help him. 
Fabrizio goes back to Clelia. One day he meets Gina by chance at th. 
theatre bul they realize that nothing can be done to revive their interest 
in each other. Fabrizio now goes back to Clelia and his middle-class 
background while Cesar continues to seek other converts to his creed . . .  

This visually complex and intelligent film conçems a young man's inabilil 
to break away from bourgeois values and fully commit himseli to Marxi 
ideals. An absorbing, astonishing film about European politics and 
Marxism, PRIMA DELLA RIVOLUZIONE brought the young Bertolucci to 
intemational attention. Bertolucci was only twenty-two when he directe< 
this richly textured, excellently acted drama. 



TRI BUTES IT Al Y 

ÖRÜMCEGiN STRATEJiSi 
STRATEGIA DEL RAGNO 
T H E  SP IDER'S STRATAGEM 

Yönetmen/Director: Bemarda Bertolucci SenaryoiScreenplay: Marilu 
Parolini, Eduarda De Gregorio, Bernardo Bertolucci, based on the story 
"Theme of the Treiter and the Hero" by Jorge luis Borges Görüntü 
Yönetıneni/Photography: Vittorio Stororo, Franco Di Giacomo 
Kurgı.JEditing: Roberto Perpignani Müzik/Music: Giuseppe Verdi ,  Mina & 
Martelli OyuncularlCast: Giulio Brogi, Alida Valli, Pippo Campanini, 
Franco GiCMJnnelli Yapım/Produdion: RAl TV, Red Film 

1969 1 35 mm. 1 Renkli (calor) 1 97' 

ı 936'da öldürülmüş bir anti-faşist kahramanın aynı isimli o(jlu, Athos 
Magnani, yıllar sonra babasının do(jup, yaşayıp, öldü(jü Padana 
ovasında küçük bir kent olon Toro'ya gelir. Delikanlı, babasının 

ölümünden sonra do(jmuştur ve babasının eski sevgilisi Draifa onunla 
tanışmak ister. Böylece Athos, bobasının eski üç arkadaşını tanımak, yıllar 
önce kentin tiyatrosunda Opera mevsiminin açılışı nedeniyle yapılacak 
gösterilde, babasının Mussolini'yi öldürme girişiminin öyküsünü ö(jrenmek 
olana(jıi1� bulur. Ne yazık ki bomba patlamadan bulunmuş ve babası do 
vurulmuştur. Ama üç adamın anlattı(jı öykü Athos'u pek tatmin etmez ve 
aynı gün i!l9leden sonra Droifa ile konuşurken bunun bilincine varır genç 
adam. Ktıdın, Athos'a babasını son gördü(jü anı anlatır; bobasının o 
günkü olo(jondışı korosızlı()ıno, yü re() ine sinen korkuya de()inir. D ro ila' nın 
villosına geldi()inde, Athos sıcakton bunalmış ve yargundur. Genç adam 
uykuya dalar, ama gecenin ortasında gördü9ü bir düşle uyanır, babasının 
üç arkadaşı. Draifa ve bobasının can düşmanı, bugünün ünlü bir toprak 
sahibi aynı rııasa ·�trafında toplonmışlardır. Ertesi gün, Athos babasının 
ölümü hakkıı;ıôa' hi9,._de beklemedi()i bir gerçe()i ö9renecektir . . .  

Athos, kendisiyle hiç ilgisi olmoyan bir öykünün içinde bulmuştur kendini. 
Öyle bir öykü k� .. ııpkr·bir örümce()in o()ındoki örgüler gibi, içerdi()i 
olaylar, kişiler ve duygularla yo9un ama narin ve kaçınılmaz. Genç adam 
bu a()ın içinde zamanla horeketsizleşe�ek ve hapsolunacaktır. 28 
yaşındayken, ltalya'\yY'si için gerçekleştirdi(ji bu film, Bertolucci'nin 
Faşizm'in kökenierini ir3eledi()i yapıtları orasında özel bir önem taşıyor. 
Psikoonoliz, politika, tarih, yazınsal eleştiri ve cinsellik gibi Bertolucci'ye 
özgü temaların tümünü kapsayan film, aynı zamonda yönetmenin 
uluslarorası ününü pekiştirmişti. 

Athos Magnani, son of anti-Fascist hero of the same name, who 
was assassinated long ago in 1936, arrives in Toro, a little town 
n the Padana plains where his father was born, lived and died. 

The boy was born alter his father's death and Drafia, an ex-lover of his 
father's wanted to meet him. Thus he gets to know three old friends of 
his father's, and the story of the attempt on the Duce's life, made by his 
father on the occasion of the opening of the summer Opera season with 
the performance of "Rigoletto" in the theatre of the little town. The 
bomb had been discovered, and his father shot. But the story told by the 
three men isn't convincing and he realizes this even when he laiking to 
Drafia on the alternaan of the same day. She tells him about the last 
time she saw his !other, of his unusual uncertainty, of the droma of feor 
that was rising in his heort. Arriving ot Drafia's villa, Athos is hat and 
tired and falls asleep, but wakes up during the night to see a 
hallucinating seene, the three friends, Drafia and Fascist Beccoccio, his 
father's worst enemy now a big lond-owner, are at table together. The 
fallawing day the young man will learn an unexpected truth about his 
father's death . . .  

Athos gets invalved in a story which really has nothing to do with him, o 
story thick with events, people and feelings which are subrie and 
tenacious, like the threads of a spider's web, so he is immobilized and 
imprisoned. This is an enormously interesting, convoluted film made by 
Bertolluci when he was 28 for Ilalion television, bosed on a shoit story. 
The film interwove psychoanalysis, politics, history, literary criticism and 
sexuality, themes Bertolucci had continued to explore throughout his 
career. 
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KONFORMiST 
1 CO ORMISTA 
THE CONFORMIST 

Yönetmen/Director: Bernardo Bertolucci SenaryoiScreenplay: Bemarda 
Bertalucci, based on the novel by Alberta Moravia Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Wittaria Storaro Kurgu/Editing: Franco Aecali 
Müzik/Music: Georges Delerue OyuncularlCast: Dominique Sonda, Jean
louis Trinlignanl, Stefonia Sandrelli, Pierre Clementi Yapım/Produdion: 
Mars Film Produzione (Rame), Marian ne Productions (Paris), Ma ran Films 
GmbH (Munich) 
1970 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 1 5' 

Mussolini italya'sında bir Faşist ojan olon Morcello Clerici, Paris'te 
anti-faşist çalışmalar yapan eski ö�retmeni Profesör Quadri'yi 
öldürme�e giderken geçmişini anımsar. Çocukken ona tecavüz 

etmeye kalkışen şoför Uno'yu öldürüşü aklına gelir. Bu suçunu örtbas 
elmek gayreti sonucunda bir "konformist" olup çıkmıştır. 1938'de küçük 
burjuva Giulia ile nişanlanır ve Faşist hücre OVRA'ya katılarak, balayını 
geçirece�i Paris'te Quadri'yi izlemeyi önerir. Ancak ondan profesörü 
öldürmesi istenir. Marcello, Poris'e gelir gelmez Guilia ile, kurbanını ve 
çekicili�ine hemen kapıldı�ı karısı Anna'yı ziyaret eder. Marcello, ertesi 
gün Quadri'nin Paris dışına yapaca�ı bir gezi sırasında pusuya 
düşürülmesini sa�lar ve Anna'yı onunla gitmemesi için ikna etmeye çalışır. 
Bunu başaramayınca, ikisinin de OVRA ajanları tarafından bir ormanda 
öldürülüşünü seyretmek zorunda kalır. Birkaç yıl sonra Marcello, Mussolini 
rejiminin sona erişini kutlayan kalabalı�ın arasında eski dostu, koyu faşist 
ltalo'ya rastlar. Derken aslında ölmemiş olan Uno'yu erkek bir fahişenin 
peşinde görür. ltalo ve Uno'yu faşist, eşcinsel ve katil olma suçlarıyle 
ihbar eder. Ancak lino'nun peşinde koştu�u adamdan da gözlerini 
ayıramamaktadır . . .  

KONFORMIST, gösterime girdi�i 1 970 yılından bu  yana, Bernardo 
Bertolucci'nin en tutkulu ve usta işi filmi olarak kabul edilmiş ve bu film 
öncekilerden daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşmıştı. Bertolucci'nin 
yapıtlarındaki Freudçü kaygılar, bu kez de savaş öncesi Avrupa 
toplumunun ironik bir etüdünde yankılonmakta. Zayıfların zalim yönelimle 
gönüllü işbirli�ine dayalı bir sistemi başarıyla yansıtan KONFORMIST, 
Bertolucci'nin Gadard tarzından sıyrıldı�ı film. Kendisinin de dedi�i gibi 
"Bu, benim ve Gadard'ın öyküsü aslında . . .  Ben Marcello'yum ve faşist 
filmler çekerim; ve devrimci filmierin yönetmeni, ö�relmenim, devrimci 
Godard'ı öldürmek isterim." 

.
. _ 

Marcello Clerici, o Foscist agenl in Mussolini's ltaly, recalls his pas 
while on o mission to kill Professor Quardi, one of his former 
teachers and now an active anti-fascist in Paris. He remembers 

how, as o boy, he had killed Uno, o chauffeur who had tried to seduce 
him. Escaping detection he had attemped to expiale his guilt by 
becoming as canformisi as possible. In 1938 he becomes engaged to 
the suitably pelit-bourgeois Giulia, and invalves himseli with lhe Foscisl 
group OVRA, offering to spy on Quadri while honeymooning in Paris. 
However, he is ordered to assassinale the professor, and on arriving in 
Paris he takes Giulia lo visit his future victim and his wife Anna, to whon 
he is instantly attracted. Marcello arranges for Quadri to be ambushed 
the nexl day during o joumey out of Paris, and he tries to persuade 
Anna not to accompany her husband on the journey. Foiling, he is force• 
to watch helplessly as both are killed by OVRA agents deep in o wintry 
forest. Some years later Marcello is wandering among the crowds 
celebrating the end of the Mussolini regime in Rome, when he meets 
ltalo, o dedicated Fascist. He then spots lino, very much alive and in thE 
process of picking up o young male prostitute. He denounces both ltalo 
and Uno as Foscists, homosexuals and murderers, but finds himseli unabl• 
to lake his eyes off the object of Uno' s attentions . . .  
THE CONFORMIST wa s  Bemarda Bertolucci's most ambilious and 
eleborale film to dole on its release in 1970, and. it introduced him to o 
far wider audience than his works had previously reached. The Freudian 
preoccupations that run through Bertolluci's work are here assimilated 
into an ironic study of prewar European sociely. The evacalian of o 
system based on the willing co-operation of the week with o brıutal 
regime is remarkably complete. THE CONFORMIST showed Bertolucci o 
having cast the Gadardian mantle. As Bertolucci ironically put il: "This i! 
o story about me and Godard . . .  l'm Marcello and 1 make fascisl movies 
and 1 want to ki ll Gadard who' s o revolutionary . . .  ma kes revalutionary 
movies and is my leacher." 
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TH E MOON 

Yönetmen/Director: Bemerde Bertolucci Senaryo/Screenplay: Giuseppe 
Bertolucci, Bernardo Bertolucci, Clore Peploe Görüntü 
Yönetrneni/Photogrophy: Viiieric Storaro Kurgu/Editing: Gobriello Cristioni 
Müzik/Music: Giuseppe Verdi, Wolfgong Amodeus Mozart 
OyuncularıCast: Jill Cloyburgh, Matthew Borry, Fred Gwynne, Elisabetto 
Competi, Verenice l.ozor Yapım/Production: Giovanni Bertolucci, Fiction 
Cinemotografico Dünya Hakları/Export Agent: 20th Century Fax (ltoly) 

1979 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 42' 

J ce' nun çocuklu(jundon hatırladı() ı en eski onısı oy'o aittir. Ay'ın iki 
yüzü vardır; biri görünen, di()eri gizli. Annesi Calerine'nın do iki yüzü 
vardır. Calerine'nın gizemi nedir? .. Broklyn Heights'teki ev artık çok 

uzakta kalmıştır. Calerine'nın kocası Douglos'ın ölümü üzerine, Joe ve 
annesi Roma'ya yerleşmiştir. Calerine ünlü bir Verdi operaları 
sopronqsudur. Şöhretin zirvesindeki genç kadın bir zaferden di(jerine 
koşar duı:.ur. Ama bir gün gelir, Caterina o(jlu hakkında hemen hiçbir şey 
bilmedi()ini forkeder. Coterino hem anne hem de opera sanatçısı olarak 
bunalıma g!.rer. Joe'nun gizemi nedir? . . .  lhtiras ve ümitsizlik, Ca terina ve 
Joe'yu bit anne-o(jul ilişkisinin en aşırısına sürükleyecektir. Herkes için 
koçınılmaz oma herkes için farklı, ebedi Odipus bilmecesine bir çözüm 
ararlar birlikte. Coterino, Joe'nun yüre()inde neler görür? Joe, Calerine'nın 
yüre()inde neler bulur? Joe, üçgenin kayıp kenarını bulur, iki yarım elmayı 
birleştirir, yıllar boyunca süren bir boşlu(ju doldurur ve sonunda yetişkin 
olmayı kobuUenir. Çoterino, kendi gizemlerini açıklayarak, do(jasının gizli 
köşelerini serg�leyerı\k, o(jlunu kurtarmış, ono gizemin anahtarını vermiştir. 
Peki, bu filmd!;�i ·giz� nedir? . 
Kimi eleştirmenler torabrı.don öbür filmlerine oranla daha az ilgiyle 
karşılonon bu film·, ·gerçekte Bertolucci temalarono ba()lı zengin bir içerik 
taşıyor. Bir opera sanatçısının dünyasında kodın-erkek ve ono-o(jul 
ilişkilerine hem psikol�ik hem de şiirsel bir bakışı yonısıtıyor. Ana-o()ul 
ilişkilerinin cesur bir bi�_de ele olındı(jı film, "Poris'te Son Tango" ile 
altton alta işleyen bo(jlontılora sahip. 

' • .  
" 

11e moon is the oldesi memory Joe has of his chilhood. The moon 
os two foces, one visible, the other hidden. And his mother, 

Coterino, olso has two foces. Just whot is Coterino's secret? . . .  The 
old house on Broklyn Heights is for off now. Alter the deoth of Coterino's 
husbond, Douglos, Joe and his mother have moved to, Rome. Coterino is 
o fomous Verdi opera soprano, ot the height of success, going from one 
triumph to onother . . .  un til one day sh e suddenly reolizes s he knows 
olmesi nothing obout Joe. Calerine goes into erisis both os o mother and 
o singer. Just w hat is Joe' s see ret? . . .  Passic n and desperation moke 
Calerine and Joe live to the full the greot odventure of the mother-son 
relotionship, locking for some solution to the eternal enigmo of Oedipus, 
inevitoble for everyone, bul dillereni for everyone . . .  Whot does Co terina 
see in Joe's heort? Whot Joe does find in Coterino's heort? Joe 
discovers the missing side of the triongle, puts together the two holves of 
the opple, fills in the greot void of so mony years, and can finolly permit 
himseli to become on adult. In reveeling her secrets, in disploying the 
seeret side of her noture, Calerine has soved her son, given him the key 
to the mystery . . .  But just w hat is the mystery in this film? 

This film which disoppointed some critics has o rich centeni full of 
Bertolucci's Iraditicnal themes. In the cantext of on Opera singer's worltl, 
the director tokes o poetic and psychologicol lock ot men-wcman and 
son-mather relotionships. A sensuous film obout on incestuous mother-son 
relotionship, LA LUNA has some dense connections with the themes of 
"l.ost Tango in Paris". 
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GÜLÜNC BiR ADAMIN TRAJEDiSi 
LA TRAGEDIA DI  UN UOMO RIDICOLO ·· .  

THE TRAGEDY OF A RIDICU LOUS MAN 

Yönetmen/Director: Bemarda Bertolucci Senaryo/Screenplay: Bernordo 
Bertolucci Görüntü Yönetmeni/Photography: Corlo di Polmo 
KurgıJEditing: Gobriello Cristioni Müzik/Music: Ennio Morricone 
OyunculaııtCast: Ugo Tognozzi, Anouk Aimee, Victor Covollo, Olimpio 
Corlisi, Vittorio Coprioli Yapım/Production: Fiction Cinemotogrofico Dünya 
Haldarı/Export Agent: SACIS Vio Tomocelli 1 39 00186 Rame ITALY 
Tix: 61 1 362 Socis 1 
1 981 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 18' 

Primo Spoggiori yoksul bir aileden gelip sivrilmiş, küçük bir 
fobrikotördür. Aldı!)ı sütü peynire çevirerek satar. Bu, ono sürekli 
toprakton geldi!)ini onımsotmoktodır. Primo'nun korısı ise burjuva 

kökenli, çok kibor ve ince bir kadındır. Primo'nun sakin yaşamı, o!)lunun 
kaçıniışıyie birden alt üst olur. Karı koca, o!)ullorı Giovonni'nin koçıniışına 
for:ldı tepki gösterirler. Primo, yaşam biçimini ve işini tehlikeye sokacak 
hiçbirşeyi kabul edemez. Karısı ise dünyada herşeyin satın olınobilece!)ine 
inanır; ister peynir olsun, ister bir villo, ya do o!)lu. Bu yüzden de 
"Onlara porayı ver, o!)lonı geri olalım" der. Primo, içindeki köylü ruhuyla 
teröristlere boyun e!)me fikrine şiddetle kerşı çıkar. Üstelik bu işte o!)lunun 
do pormo!)ı oldu!)unu sonmoktodır. Böylece hayal gücünü çolıştırır ve 
kendisine boyun e!)direcek şiddetin montı!)ını yalanlayan, kendine göre 
bir plan yapar. Fakat bunu öylesine gülünç bir biçimde gerçekleştiriı ki, 
ono ocımomok elde de!)ildir. Ama Primo gülünçlü!)ünün forkındadır ve 
esas trojedi de budur. 

"Primo sıfırdan voralmuş, !talyan ekonomisinin belkemi!)ini oluşturan 
adamlardan biridir," diyor yönetmen ve ekliyor: "Bu tip insanlan çok iyi 
tonınm. Işlerini kurup yürütürken ticari yeteneklerini kullanır ve gerekti!)inde 
bir takım kumozco hilelere başvururlor". GÜLÜNÇ BIR ADAMIN 
TRAJEDISI para ve onun nasıl kullonıldı!)ı hakkında bir film. Aynı zamonda 
ltolya'da terörizmin artık olo!)on soyılan bir olguya dönüştü!)ünü 
vurguluyor. Bu film oynco, monhksız görünen günlük gerçeklerle boşa 
çıkmanın olonoksızlı!)ını yansıhr. Bizim dovranışlorımız sadece bu 
inanılmaz olaylara gösterdigirniz bireysel tepkilerdir. 

1 00  

Primo Spoggiori is o smail foctory owner who has made his woy u� 
from o poar bockground. He buys milk, turns it into cheese and 
sells it to moke money, all of which reminds him that he come from 

the soil. Primo's wife is from o bourgeois bockground. She is very 
elegont, groceful, light. The colm of Primo's life is shottered when his sor 
is kidnopped. The porenis respond differently to the kindopping of their 
son, Giovanni. Primo cannot accept demands which will threeten his 
lifesiyle and the business he has creoted. His wife on the other hond, 
simply believes that you get whot you pay for in this world, whether it i 
cheese, o villo, or one's own son. She soys in elfeel "Give them the 
money and we will gel our son bock." Primo, with his peasanı 
bockground, is revolted ot the idea of playing foir with the kidnoppers. 
He is not one hundred percent certoin the boy did not have o port in 
the plonning of the erime. So he colls upon all his resources of fantasy 
and works out on utopistic plan which ollows him to refute the logic of 
violence and deny that which wos meont to bring him down. But Primo 
does things in o big woy and he is ridiculous, so ridiculous that one cor 
feel sorry for him. But Primo knows he is ridiculous and this is his 
trogedy. 

"Primo is o self-mode man, of the sert who form the bockbone of the 
Ilalion economy", the director exploins, "o type 1 know very well. He 
has used o degree of cunning, certain commerciol floir, perhaps even o 
fouch of dishonesty, to build up his business ond run it." THE TRAGEDY 
OF A RIDICULOUS MAN is o film obout money and how it is used. lt i� 
olsa o film obout the olmasi commonploce espeel of lerrorism in ltoly. lt 
reflects the impossibility of being oble to deol with on ever)'doy reality 
that seems to have no logic. Our octions are simply on individuol 
response to extreme events. 
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J EAN-lUC GODARD 

Fransız. 3 Aralık 1930 Paris do�umlu; sonradon lsviçre vatandaşı 
oldu. Bir üst-orto-sınıf burjuva ailesinden gelme, Baba, doktor; 
Anne, bonker kızı. ilk ve orta e�itimini ısviçre'nin Nyon kentinde, 

sonra Paris'te Bulfon Lisesinde yaptı. 1947-49 orası Sorbonne'do okudu. 
1950'de budun bilim sertilikası aldı. 1960'do Anno Korina ile, 1967'de 
Anne Wiozemsky ile evlendi ve boşondı. 
1949-56 yıllarında !sviçre ve Paris orasında mekik dokudu. Teslimotçı, 
kameremen ve editör yardımcısı olarak Zurich televizyonu için çalıştı, 
inşoçıt işçili�i ve dedikodu sütunu yozorlı�ı yaptı. 1950'de Sinematek ve 
Sol Yoko sinema klüplerine giderken Andre Bezin, François Trallout, 
Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Cloude Chobrol'le tonıştı. 1951 'de 

_
Hons 

wcos tokmo adıyla eleştiriler yozdı�ı, kısa ömürlü "Gazette du cinemo" 
yı kurdu. 1952'de "Cohiers du cinemo"do eleştiriler yozmoyo

,
boşlodı : 1954'de bir borajın yapımını konu eden, 20 dokıkolık ılk lılmı Operatıon 

Beton/Beton Operosyonu"nu yönetti . 1957'de üç kısa film daha yaptı . 
1 959'do ilk konulu filmi "A bout de saullle/Serseri Aşıklor"ı yönetti. 
1964'& filmlerinde yıldız oyuncu olarak rol olon eşi Anno Korina ile 
birlikte 'Anouchko Film'i kurdu. 1965'de solcu gruplarla politik olarak 
ilgilenme-,ıe ve film endüstrisini ideoloji ve finans yönünden eleştirmeye 
başladı. "1'968'de Sinematek'in direktörü Henri longlois'nin işten atılmasına 
karşı çı�tı. ·1 968 Cannes Film Festi110li'nin kopatılması için Trolfout, lelouch 
ve Borrie ile birlikte ön ayak oldu. 1968-72 yıllarında çeşitli Morksist
leninist ve Moocu gruplarla ilişki kurdu. 1969-72 yılları orasında 
yapıtlarını Dzigo-Vertov Grubu adına gerçekleş�rdi. 1971 'de geçi�i�i 
motosiklet- kozasında ciddi biçimde yaralandı. 1 972 yılında, 1 967den 
beri ilk kez, _g_!!ni� bir seyirciye seslenen "Tout 110 bien/Herşey 

_
Yolundo"yı 

gerçekleştiidi: : 197oıl-75'de Anne-Morie Mieville ile
_
So�moge Fılm ve 

Video Stüdyosunu kurdu. Seksenli yıllara kadar , şımdılerde beraber 
yoşodı�ı Mievillı}.le i!:<ımon zaman işbirli�i yapa ro�, film ve video karışımı 
yapıtlarını gerçekleş�rdi. 1 979'do, yaklaşık yedi yıl süren bir oradan sonra 
ilk konulu.sinemo filmini gerçekleş�rdi. Seksenli yıllar, Gadord'ın sınemo 
dünyasındaki yerin\,so�lomloştırrnok iÇin çok �olışoro�, ilk denı:v�el 
eserleri ile "ticari" ��monın sentezi soyılobılecek bır tarzda urunler 
verdi!'ji yıllardır. 
Jean-wc Gadord, '"· ni Dolgo"nın en verimli ve stil yönünden en radikal 
yönetmenidir. "A boı de saullle 1 Serseri Aşıklor"�on ?� yana 2� kon�lu 
film yapmış ve di�er ım yopımcırorını derinden etkılemış�r. Onun filmlerı 
üzerine ne düşünülürse düşünülsün, ]�on-wc Godord, bugü� _

sinemoyı.' . düşünen insanın sanatına dönüştürrnede dünyoda en etkın kışılerden bın 
olmuştıur. 

French. Bom in Paris, 3 December 1930; become citizen of 
Switzerlond. Son ol on upper-middle-closs bourgeois family, Foriher, 
medical doctor; Mother, o bonker's doughter. Educoted (elementory 

and secondory educotion) ot Nyon, Switzerlond; lycee Bullon, Paris; 
Sorbonne, 1947-49, cemficote in ethnology 1 950. Morried Anno Korino, 
1960 (divarced); Anne Wiozemsky, 1967 (divorced). 
Between 1949-56 he moves repeotedly between Switzerlond and Paris, 
working as a delivery boy, cameroman, assistant editar for Zurich 
television, construction worker, and gossip columnist. In 1 950 he meets 
Andre Bezin, Fronçois Trullaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer, and Claude 
Chabrol while attending lilms at rihe Cinemariheque and left Bank cine
clubs. In 1 951 he founds short-lived "Gazette du cin�ma", wri�ng 
criticism under the pseudonym "Hans wcas". In 1952 he begins to write 
criticism for "Cahiers du cinema". In 1954 he directs his first film, 
"Ope'rotion Beton", a 20 minute short on rihe constru�on of a dam. In 
1 957 he directs 3 other shorts. In 1 959 he directs first feahure film, "A 
bout de soulfle". In 1 964 founds Anouchka Films wirih wife and star of his 
films, Anna Karina. In 1965 he begins to become poli�cally involved wirih 
leftist groups as he criticizes the ideological and financial aspects of rihe 
film industry. In 1968 he leads pratests over firing of Henri longlois, . director of Cinemariheque. He instigates, wirih Truffaut, lelouch and Bome, 
.shut down of 1 968 Cannes Film Festival. Between 1968-72 he becomes 
alliliated wirih various Marxisi-leninist and Maaisi groups; he "reclaims" 
his work from 1 969-72 as rihat of Dziga Vertav Group. In 1 971 he is 
injured seriously in motorcycle accident. In 1 972 he realized "Tout va 
bien", his first feature film adressed to populer audience since 1967. 
Between 1974-75 he establishes Sonimage Film and Video Stıudio in 
Grenoble wirih Anne-Marie Mieville. He experiments wirih a combina�on 
of film and videotepe �ll early eigh�es, most of rihe �me collabora�ng 
wirih Mieville, his preseni componion. In 1979 he produces his first 
riheatrical featıure in nearly seven years. During eigh�es he works 
prolifically to re-alfirm his predominant place in world cinema, realizing 
films which are a synrihesis of his earlier experimental works and rihe 
''commercial'' cinemo. 

Jean-wc Godaıd is rihe most prolific and stylis�cally redical of all 
directors who came to praminence during rihe "Nouvelle Vague". He has 
made same 35 featıure films since "A bout de souffle/Brearihless" and 
had an enormous influence on ariher film-makers all over rihe world. 
Whatever is rihought of his films, Jean-wc Gadard is taday among rihe 
most influen�al figures in rihe world shoping cinerne as a rihinking man's 
art. 
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USTALARA SAYGI 

FILMLERI 1 FI LMOGRAPHY 
1 954 Operation Beton/Beton Operasyonu (short/kısa film) 
1955 Une !emme coquette/Süslü Bir Kadın (short/kısa film) 
1 957 Taus les garçons s'appellent Patrick!Bütün Çocukların Adı Patrick 

(short/kısa film) 
1958 Une histoire d'eau/Bir Su Öyküsü (short/kısa film) 
1959 Charlotte et son Jules/Charlotte ve Jules'ü (short/kısa film) 

A bout de saullle/Serseri Aşıklar-Nefes Nefese 
1960 le petit soldot/Küçük Asker 
1 961 Une !emme esi une !emme/Kadın Kadındır 

le Paresse (episode in "Sept Peches Capitaux")/ 
Tembellik ("Yedi Büyük Günah" filminden bir bölüm) 

1 962 Vivre sa vie/Hayatını Yaşamak 
le nouveau monde (episode in "Rogopag")/ 
Yeni Dünya ("Rogopag" filminden bir bölüm) 

1963 !es carebiners/Askerler 
le grand escroc (episode in "Pius Belles Escroqueries du 
Monde)/Büyük Düzenbaz ("Dünyanın En Güzel Hileleri" filminden 
bir bölüm) 
le mepris/Nefret 

1 964 Bende Cı port/Hisseli Çete 
Montpomasse-levallois (episode in "Paris vu par . . .  "/ 
" . . .  gözlerinden Paris" filminden bir bölüm) 
Une !emme mariee/Evli Bir Kadın 

1 965 Alphaville 
Pierrol le fou/Deli Pierrol 

1 966 Masculin-Feminin/Erkek-Dişi 
Made in USA/Amerikan Malı 
Deux ou trois cheses que je sais d'elle/Onun Üstüne Bildi()im 
Birkaç Şey 
l'amour en l'an 2000 (episode in "le plus vieux melier du 
monde")/2000 Yılında Aşk ("Dünyanın En Eski Mesle()i" filminden 
bir bölüm) 
lcin du VietnamNietnam'dan Uzakta (short/kısa film) 

1967 le Chinoise/Çinli Kız 
Vangele 70 
Week-end/Hafta Sonu 

1 968 le gai savoir/Güleç Bilgi 
Cine-tracts (short documentaries/kısa belgeseller) 
Un film comme les autres/Di()erleri Gibi Bir Film 
One Plus One/Bir Artı Bir 
One American Movie (One A.M.)/Bir Amerikan Filmi (Gece Bir) 
{unfinishedlyanm kaldı) 

1 969 Bri�sh Sounds/Ingiliz Sesleri {medium length/orta metraj) 
Pravda (medium length/orta metraj) 
Vent d'est/Do()u Rüzgarı 
luttes en ltalie/ltalya'da Mücadele 

1 970 Jusqu'a la victoire/Zafere Kadar 
1 971 Vladimir et RosaNiadimir ve Rosa 
1 972 Tout va bien/Herşey Yolunda 

letter to Jane/Jane'e Mektup (medium length/orta metraj) 
1974 lci el ailleurs/Burada ve Başka Yerlerde (medium length/orta 

metraj) 
1 975 Numero Deux/lki Numara 

Comment ça va?/Nasılsın? 
1 976 Six lois deux/Aitı Kere Iki (video) 
1 977 France tour detour deux enfants (video) 
1 979 Souve qui peut {la vie)/Herkes Başının Çaresine Baksın 
1 981 Passian/Çile 
1982 lettre a Freddy Buache/Freddy Buache'a Mektup (short/kısa film) 

Prenom Carmen/Adı Carmen 
1 983 Je vous salue Marie/Sizi Selemiarım Meryem 
1984 Detective/Detek�f 
1985 Grandeur et dıkadence du petit commerce de cinemal 

Küçük Sinema Ticare�nin Yüceli()i ve Gerilemesi 
1 987 King leor/Kral lear 
1 98S Soigne ta droite/So()ını Kalla 
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USTALARA SAYGI FRANSA 

SERSERi ASIKLAR , OUFFLE 
BREATH LESS 

Yönetmen/Director: Jeon-lıJC Gadord SenaryoiScreenplay: Jeon-luc 
Godord, bosed on o story idea by Fronçois Truffout Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Rooul Coutord Kurgu/Editing: Cecile Decugis, 
lilo Herman Müzilc/Music: Mortiol Solol OyuncularıCast: Jean-Paul 
Belmondo, Jean Seberg, Jeon-Pierre Melville, lilione David 
Yapım/Production: Georges de Beouregord, SNC Dünya Hakları/Export 
Agent: lmperio Film 
1959 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (Black & White) 1 90' 

Mhel Poiccord, Humphrey Bagort'ın filmlerde oynodı!jı gongsterler 
ibi olmoya özenen basit bir hırsızdır. Marsilyo'da rastgele bir 
robo çalar ve kuzeye, Poris'e do!jru kirişi kıror. Peşindeki 

polislerden birini, arabanın torpido gözünde buldu!ju bir tabonca ile 
öldürür. Aroboyı biryerlerde bırakır ve beşparasız Poris'e varır. Eski bir 
sevgilisinden biraz poro çaldıkton sonra Potricio ile buluşur. Potricio boş 
vokirlellnde New York Herold Tribune satan, bir Amerikalı ö!jrencidir. 
Michel;-ardındaki polisleri metroda kolayca orlotır. Potricio dairesine 
döndü!jün?e Michel'i yoto!jındo onu bekler bulur. Sevişider ve kız 
Michel'e h'omile oldu9unu söyler. Çevrelerindeki polis çemberi 
dorolmolctodır. Michel başka bir araba çalıp onu satmaya çalışır. Yonında 
Paris'den koçmalarına yetecek kadar poro ile Potricio'yo geri dönen 
Michel, kızın bu iş için fazla istekli olmodı!jını görür. Potricio, kendisi için 
önemli olan yazın ve gazetecilik dünyasından kopmak istememektedir; bu 
orada zaten poliş toro/ındon do soıgulonmışfir. Michel ile birlikte bir 
boşkosının dairesi�e soklonır ve ertesi gün onu ihbar eder. 
Arlkodaşlani)ı� Yaicf,m önerilerini geri çeviren Michel polisle çarpışıriken 
ölümcül bir yara alır. Olmek üzere olon Michel, orada durmuş kendisine 
bakan Potricio'yq,�'degueulasse" der. Kız polislerden birine bu sözcü!jün 
ne anlama geldi9ini sorar. 

SERSERI AŞlKLAR ile Godord, "Yeni Dalga" sözcü!jüne bir tanım 
kozondırmış ve genC...a�adoşlonna izleyecekleri yolu göstermişH. YöneHm, 
senaryo ve kuıgu Goaard'a ait olmasına koışın film gerçekte Fronçois 
TRUFFAUT'nun bir fikri üzerine oluşturulmuş ve sanat donışmonlı!jını do 
Claude CHABROL yopnıışfi. Film tümü ile Paris sokoklonndo, cafelerinde 
ve otel odalannda çekilmişti. Ek ışı�londırmo, komero sehposı, vinç, 
tekerlekli ve raylı kamero kullanımın(jon olonaklar elverdi!jince koçınılmış, 
horekerli komert.ı çekimle. elle yopılrı\ıŞ ve komero ile izleme ise, bir 
kameromanın tekerlekli sandalye üzerinde yoph9ı çekimlerle 
gerçekleşHrilmişH. Jean Cocteou'nun "bir boşyopıt" olarak tonımlodı!jı bu 
filmi, kuşkusuz voroluşcu bakış açısından etkilenen Jean Paul Sortre, 
"ola9onüstü bir zafer" olarak göklere çıkarmıştı. Ço!jdoş sinemanın bir 
dönüm noktosı soyılan bu filmi de!jerlendirme sırası şimdi sizin. 

FRANCE 

Michel Poiccord is o petty crook who wonts to be like the 
gongsters Humphrey Bagort ployed in the movies. He cosuolly 
steols o cor in Morseilles and roors north for Paris. Pursued by 

the police, he finds o gun in the glove comportment ol the cor and 
shoots one ol them. He leoves the cor and orrives in Paris penniless. 
After steoling same money from on ex-girllriend, he mokes o dote with 
Potricio, on American student who sells New York Herold Tribunes. The 
palice ottempt to follow Michel, but are shoken ol/ in the mehro. Potricio 
returns to her fiat to lind Michel in her bed. They moke love and she tells 
him she is pregnont. The palice net tightens. Michel steols anather cor 
and tries to seli it. He returns to Potricio with enough money to leove 
Paris, but she is reluctont to give up the world of literatura and journolism 
that ottrocts her and she has olreody been questioned by the police. 
She hides with Michel in o borrovved fiat, but next morning informs on 
him. Refusing protection from his friends, Michel is fotolly wounded by 
the police. As Potricio looks down on him dying, Michel eclis her 
"degueulosse". She osks one of the palicemen whot the word meons. 

With the releose of A BOUT DE SOUFFLE Gadord gove delinition to the 
term "la Nouvelle Vogue", opening all poths for his contemporories to 
explore. Although Gadord directed, scripted and edited the film, it vvos 
bosed on on idea by Fronçois TRUFFAUT, and Cloude CHABROL vvos 
ortisHc supervisor. The film vvos shot enHrely on locotion in the streets, 
cofes, and hotel rooms of Paris. Wherever possible, oddinonol lighHng, 
use of tripods, crones, dollies, and roils vvos ovoided; maving comere 
shots vvere hond-held and trocking wos occomplished by seoHng o 
comereman in o wheelchoir. Estoblishing shots vvere eliminoted in fovour 
of jump-cutting. Jean Cocteou colled it "o mosterpiece", and Jean Paul 
Sortre, undoubtedly excited by the film's existentiolist viewpoint, hoiled it 
os "on extroordinary triumph". Now it is your turn to oppreciote this 
londmork film of the modern cinemo. 
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USTALARA SA YGI FRANSA 
TR I BUTES FRANCE 

CiNLi KIZ 
LA CH INOISE 
TH E CH IN ESE GIRL 

LUS UNt: M iNDR iT� 

Yönetmen/Director: Jean-luc Gadard Senaryo/Screenplay: Jean-luc 
Gadard Görüntü Yönetrneni/Phatography: Raoul Coutrad Kurgu/Editing: 
�nes Guillemot OyuncularK:ast: Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Leaud, 
Michel Semeniako, l.ex de Brujin Yapım/Praduction: Anouchka Films, l.es 
Productions de la Gueville, Athos Films, Parc Films, Sirnar Films Dünya 
Hakları/Export Agent: Athos Films 

1 967 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Bir grup genç devrimci, kendilerine Aden-Arabie hücresi adını 
vermişlerdir. 1 968'in hemen öncesinde, o dönemde Batı gençli�ini 
sarmış olan Mao hayranlı�ıyla beslenen grup, Fransa'daki gerçek 

örgütlü kurumlardan, işçi ve emekçilerden alabildi�ine uzak düşmüş, 
komünizmden u�radıkları düşkırıklı�ını, Maa'yu yücelterek dengelerneye 
çalışmakta, ve bu arada sevimli bir lahişeden yardım görmektedir. Alişler 
ve sloganlarla dolu bir aparlman dairesinde hesaplaşmaya girişen 
gençler, tek çıkış yolunun terörizm oldu�una karar verirler . . .  

Jean-luc Gadard'ın siyasal tavırlı filmleri arasında yer alan ÇINLi KIZ, 
1 968 ö�renci olaylarını yaratan gençlere irdeleyici ve eleştirici bir tavırla 
yaklaşıyor. Gösterime çıkışının hemen ardından gelen 68 olayları, filme 
bugün artık önemli bir belge de�eri sa�lamış bulunuyor. Godard, 1967 
yılında, Mao'cu militanlarla işbirli�ine girişmiş ve "gerçekçi sinema" ile 
ilgilenmeye başlamıştı. Bu lilmde Godard, oyuncu olmayan kişilere rol 
verirken, lilmde gözüken "gerçek kişileri" ise oyuncularla canlandırmıştı. 
Filme hazırlık olsun diye, oyunculardan küçük bir grup, aynı !ilmin 
karakterleri gibi, bir süre Maoist bir komünde birlikte yaşamışlardı. Hem 
Gadard'ın modern sinemacı tavrının bir dönemdeki örne�i, hem de 20 
yılın ötesinden bir toplumsal/siyasal belge olarak ilgiye de�er bir film. 
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roup of young revolutionaries call themselves the Aden-Arabie 
roup. Right belere 1968, the youth in Western countries used to 
dmire Mao very much, and so'does this group. Without 

involving in any French working class organisation, they try to overcome 
their disappointment with communism, by praising Mao. And a 
symphathetic prostitute helps them with their activities. After a discussion 
in an appartment fiat, with posters and slogans all around, they decide 
that terrorism is the only solution . . .  

LA CHINOISE, one of Jean-luc Godard's palilical lilms, approoches the 
youth which had started the 1968 student clashes, in a scrutinizing and 
criticcıJ way. lts almost simultaneous appearance with the 1968 dashes 
gave this film the characteristics ol a documentary film. In 1967, Godard 
began to collaborate with Maoist militenis and became interested in 
"cinema-verite". Godard had used non-octors as actors and actors as 
reel people in this film. As a rehearsal for the film, a smail group of 
actors lived for a time in a kind of Maoist commune, in much the same 
way as the characters in the film. Both as an example of Godard's 
attitude towards modern cinema, and as a social/poiilical document !ram 
20 years back, this film is worth seeing. 



USTALARA SAYGI FRANSA 
TRI BUTES FRANCE 

ADI CARMEN 
PRENOM CARMEN 
FI RST NAME CARMEN 

Yönetmen/Director: Jean-lıJC Gadard SenaryoiScreenplay: Anne-Marie 
Mieville Görüntü Yönetmeni/Photography: Rauoul Coutard Kurgı.JEditing: 
J.-l. Gadard, Suzanne long-Willar, François Musy Müzik/Music: Ludwig 
van Beethoven, Tom Waits Oyuncuları'Cast: Maruschka Detmers, Jacques 
Bannaffe, Myriem Roussel, Christophe Odent, Jean-Luc Gadard 
Yapım/Produdion: Sara Films, JGL Films Dünya Hakları/Export Agent: 
UGC 24 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly FRANCE 
Tlx, 641 4487 
1982 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 85' 

"carmen"in bu çaQdaş uyarlamasında kahramanımız terörist bir 
grubun üyesidir. KarıştıQı bir banka soygununda, genç polis 
Joseph bu güzel kanun kaçaQına aşık olur. Birlikte kaçarlar ve 

deniz kıyısında aşk dolu birkaç gün geçirirler. Şehre döndükten sonra 
Carmen ve terörist arkadaşlan kaçırmayı planladıkları bir iş adamına 
yaklaŞ�;Jbilmek amacıyla, kurnazca bir plan gereQi film çekmeye başlarlar. 
Çetenil1' zengin kurbanının yemek yediQi büyük otele kameralar 
yerleştirilirken, Joseph de etrafta dolaşmaktadır. Silahlı polislerin 
gelmesiyla eylemleri suya düşer. Kargaşalık ve çarpışma sırasında Joseph, 
sevgilisi -Carmen'i vurur . . .  

. , ' ' ., . w,.  

'· 
: .. 

1 n this contemporary translation of the story of Carmen, our hercine is 
a member of a terrorist faction. During a bank raid in which she is 
involved, a young cop, Joseph, falls in love with the beautiful ouriaw. 

They flee together and pass several heady love-filled days together on 
the coast. After their return to town, Carmen and the rest of the gang 
begin shooting a film, a cunning exeuse to get into eleser contact with a 
businessman that they vvant to abduct. Joseph is hanging araund when 
the cameras are fixed up inside the grand hotel where the group's 
wealthy prey happens to be dining. The operation goes disastrously 
wrong with the arrival of armed police. In the ensuing confusion and 
crossfire, Joseph fatally wounds his beloved Carımen . .  
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USTALARA SAYGI FRANSA 

DE DE KTIF 
ETE IVE 

DETECTIVE 

Yönetmen/Director: Jean-lıJC Gadard SenoryoiScreenploy: Aloin Sarde 
Görüntü Yönetmeni/Photography: Bruno Nuytten KurguiEditing: Morilyne 
Dubreuil Oyunculorı'Cost: Nathalie Baye, Claude Brosseur, Johnny 
Hallyday, Stephane Ferroro Yopım/Production: SARA FILMS, JLG FILMS 
Dünya Hoklon/Export Agent: UGC 24 Avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly FRANCE Tix: 6414487 

1 984 1 35 mm. 1 Renkli (color) / 95' 

Simone ve Pierre sekiz yıllık evlidir. Pierre, taksi-uçak işletmelerinin 
yöneticisidir. Simone, artık bu yaşamdan bıkmıştır. Pierre, müşterisi bir 
boks menajerinden 500,000 Franklık borcunu alıralmaz ayrılmak 

üzere anlaşırlar. Bundan sonra Pierre işi tek başına yürütecek, Simone da 
poroyla (bu, evienirken Pierre'e verdi9i paradır) yeni bir yaşama 
başlayacaktır. Ancak boks menajerinin kendisini tehdit eden bir mafya 
babasına da aynı miktarda borcu vardır. Simone üzgün, ama yeni bir 
yaşoma ahimakla karorlıdır. Pierre ise, Simone'suz ne yapoca9ını bilemez 
ama kansının ist89ini kabul etmiş görünür . . .  Paris'te büyük bir otelde iki 
dedektif, odalardan birinde ölü bulunan bir aristokratın cinayetini 
araşhnmaktadır. Bir başka odada birkaç boks antrenörü, ümit veren yeni 
boksörlerini bir maço hazırlamaktadır: maç organizatörü Jim Fax Wamer, 
yaşlı rnenajer Eugene ve cilveli dilber Groce. Pierre ve Simone da bu 
otele gelmiştir. Amaçlan Fox'u sıkışhrorok, onlara ödemesi gereken porayı 
almaktır. Bütün bunların üstüne otele bir de gösterişli mafya bobası gelir. 
Bu dört grup arasındaki gerilim ve hızlı trafik, hepsini kana bo9acaktır . . .  
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S imone and Pierre have been married for about eight years. Pierre 
manages their taxi-plane business. Simone is fed up. They have 
decided to separote as soan as Pierre recovers o debt of 500,000 

francs owed to him by o boxing manager, o elieni he has flown severol 
times. Alter that, Pierre will run the business alone and Simone will start 
o new life with the money (which is the amount she gave him when she 
married him). Bul it so happens that the boxing manager awes the same 
sum to an old malioso who is demanding the money at the same time 
as Pierre, only with threats. Simone is lost yel sineere in her wish for o 
new life. Pierre will be lost without Simone bul stili pretends to accept his 
wife's deal . . .  In o big Paris hotel, two detedives are working on the case 
of o mysterious aristaerol who's seemingiy been bumped off in one of 
the bedrooms. In o nearby room, o bunch of boxing trainers are 
preporing !heir young hopeful for o fight: Jim Fax Wamer, the match 
organizer, Eugene, the old manager, and the cuddly and cute Groce. 
Pierre and Simone are in the hotel too, !heir bussiness is to pin down Fax 
and gel back the dough that he owes them. On top of all of these 
cheraters arrives a rolher spedacular mafioso. The tensions and nifty 
comings and goings between these four graups end up with o 
bloodbath . . .  



USTALARA SAYGI FRANSA 
TRI BUiTES FRANCE 

SAGIN I KOLLA 
1 E DROITE 

KEEP  YOUR RIGHT U P  

Yönetmen/Director: Jeon-luc Gadord Senoryo/Screenploy: Jeon-luc 
Gadord Görüntü Yönetmeni/Photogrophy: Caroline Chompetier de Ribes 
KurguiEditing: Jeon-luc Gadord Oyunculor/Cost: Jacques Villeret, Jeon
luc Godord, Rita Mitsouko, Jane Birkin, Fronçois Perrier, Dominique 
lovonont Yopım/Production: JLG-Films, Xonodu Film, Goumont Dünya 
Hoklorı/Export Agent: Goumont 30, ovenue Charles de Gaulle 92200 
Neuilly-sur-seine FRANCE Tlx: 61 2079 
1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Gdord'ın "oyunculor, komero ve ses alıcısı için bir fantezi" diye 
onımlodı(jı bu en son filmi, bir rock müzik ordolonındo, belirli 
oyuncuların birkoç gerçek ya do hayali rolde oynodı(jı birtakım 

skeçlerden oluşmaktadır. film, boştonboşa birbirinin içine geçmiş üç 
bölüme ayrılmıştır. Herbir bölümde bir grup insan, bu dünyoda kendilerine 
uygun gelecek konumu oromoktocjırlor. Birinci bölümde bir grup müzisyen 
do(lrıt sesi, ideal hormQniyi arar. lkincisinde, bir adam ideal bir toplum 
aramaktadır ve "acaba yanlış bir gezegende miyim" sorusunu sorar 
kendine. Üçüncü bölümde ise, geçmişte Ulyses'in yoptı(lı gibi, varış 
yerlerini -GI'oyon yolcular bulunmaktadır. "Herbir grubun bir losansı vardır, 
ancak öykü aslında, insanın yeryüzündeki serüvenin özünde de yer olon 
bir yansıtma ile ilgilidir (film yonsılıcısındoki gibi)." diyor Godord. Çok 
güzel bir ses, filmi sunuyor, sürdürüyor, sonraki olaylara hazırlıyor ve bize, 
yarolma sonalına katılma düşü yoşotıyor. 
"Soigne to droile" boks sporundo bir deyimdir: çalıştıncının "so(jını kollo" 
uyarısı. filmi� ,ilk 9öndermesi Jacques Tali'nin i lk kısa filmi, "Soigne to 
gouche"/SQhmi.ı l<öllo 'dır. Ancak bu film ne klasik onlamda bir güldürü ne 
de boks ile·ilgili bir lilmdir. Gadord filmi, "17 raundluk kamero-manzora 
karşılaşması" o_IQCOk•tonımlıyor. Gökyüzü ile yeryüzü, güldürü ile deneme, 
gölge ile ışık orasında gidiş-dönüş yolculu(lu yapan bir film olarak do 
tonımlono!;ıilirdi oysa. Mizoho, çok soyıda yazınsol gönderme ve 
oktarmalara boşvuıı:ırok, kendi çokde�işken imgeleri içinde, yaşam ve 
kuşkusuz ölüm üzerirı...kendini sorguluyor Godord. Sinema tarihinin 
gölgeli semosındo ışıklı bir biçimde yol olon, de(lişik türleri birbirine 
konştıran çekici bir film. 

- , _  

Deseribed by Gadord os "o fantasy for octors, comere and tepe 
recorder", his very lost film is mode up of severol sketches in 
which certoin octors play severol reel or lidionol roles to o 

bockground of rock music. The film is divided into three sections which 
inter-crass throughout. In eoch, o group of people search for their proper 
ploce on eorth. In the lirst, o group of musicions search for the right 
sound, the ideal hormony. In the second, o mon seorches for on ideal 
society and wonders il he is on the wrong planet. In the third, same 
treveliers search for their destinotion, os Ulyses did in the bygone doys. 
"Eoch group has its own project, bul the story is reolly obout projectian 
(os in film projection) os the essence of mon's odventure on eorth." A 
very beoutilul voice presenis the film, leods il olong, prepores for whot 
follows and gives us the illusion ol toking port in the ort of creotion. 

"Soigne to droite" is o phrose from boxing - o troiner's coll lo "keep 
your right up". The immediete reference is to Jacques Toti's lirst short film, 
"Soigne to gouche/Keep your lelt up". But this is neither o comedy in 
the clossicol sense, nor o film obout boxing. Gadord deseribes il os "the 
comere versus londscopes over 17 rounds". lt moy olsa be deseribed os 
o film which does o two-woy trovel between sky and eorth, between 
comic and experimentol, between shodow and light. With humour and 
multiplying litterory references and cilotions, Gadord questions himseli on 
life and thus on deoth, within his koleidescope of imoges. This engoging 
film, which mixes genres, goes through the shodowy sky ol the history of 
cinerne in o luminous woy. 
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TRI BUTES 

KRZYSTOF KI ESLOWSKI 

Polonyalı. Voi}OIIO, 27 Haziran ı94ı do�umlu. ı969 yılında lodz 
Devlet Tiyatro ve Sinema Okulundon mezun oldu. Daha ö�rencilik 
yıllonndo, televizyon için "Zdjecie/Fot�raf" filmini yaptı. lik sinema 

çalışması ı969 yılında gerçekleştirdi�i "Z miosto lodzi/lodz Kentinden" 
dir. ı970'den beri onbeş kadar belgesel film yönetti. ı973'den sonra, 
televizyon için orto-metraj konulu filmler yaptı. lik uzun metraj konulu 
filmini ı975'de gerçekleştirdi. Kieslowski'nin hemen bütün konulu filmleri 
festivallerde ödül kozonmışhr. Uluslararası şöhrete, ı 979 yılında yönetti�i, 
Mosk0110 ve Gdonsk Film Şenliklerinde Büyük Odül kazanan, 
"AmotoıfAmotör" filmiyle uloşh. En son olarak, "Krotki Film o 
Zobijoniu/Oidürme Üzerine Küçük Bir Film" ile ı988 Cannes Film 
festivalinde Jüri Ozel Ödülünü, son filmi "Kratki Film o Milesci/Aşk 
Üzerine Küçük Bir Film" ile ise ı988 Son Sebostion Film festivalinde 
Büyük Ödülü kazandı. 
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FILMLERI / FILMOGRAPHY 
ı968 Zdjecie/Fo�raf (TV) 
ı969 Z miosto lodzillodzi Kentinden (documentorylbelgesel) 
ı970 Bylem zolnierzem/Ben Bir Askerdim (documentorylbelgesel) 

Fobryko/Fobriko (documentorylbelgesel) 
ı97ı Robotnicy/lşçiler (co-directoıfortok yönetmen) . 
ı972 Przed rajdem/Toplonhdon Once (documentory/belgesel) 

Refren/Nokorat (documentorylbelgesel) 
ı973 Murarz/Duvarcı (documentorylbelgesel) 

Dziecko/Çocuk (documentory/belgesel) 
Pierwszo milosdlik Aşk (short/kıso film) 
Przeswierienie/X Işınlan (documentory/belgesel) 
Przejscie podziemne/Yoyalor Için Metro (TV) 

ı975 Zyciorys/Yoşom Öyküsü (documentorylbelgesel) 
Personel 

ı976 Klops/Domtoşı (documentorylbelgesel) 
SzepitoVHostone (documentory/belgesel) 
Blizno/Yora Izi 

ı978 Siedem kobiet w roznym wieku/D�işik Yaşlarda Yedi Kadın 
(documentorylbelgesel) 
Z punktu widzenio nocnego partierolGece Bekçisinin Bakış Açısı 
(documentorylbelgesel) 

ı979 AmotoıfAmotör 
ı980 Godojoce glowy/Konuşon Boşlar (documentory/belgesel) 
ı 982 Przypodek/Kör Tali h 
ı 984 Bez Konco/Sonsuz 
ı987 Krotki film o zobijoniu/Oidürme Üzerine Küçük Bir Film 
ı988 Krotki film o milasciiAşk Üzerine Küçük Bir Film 

Polish. Bom in Worsow in 27 June ı941 . In ı969 he graduoted from 
Stote Theotricol and Film College in lodz. While stili student, he 
mode the film "Zdjecie/Photograph" for television. He mode his 

debut in ı969 with "Z miosto lodzi/From the City of lodz". $ince ı970 
he has directed oround fifteen documentories. From ı 973 onwords, he 
directed medium-leQgth feoture films for television. He reolized his first 
feoture film in ı975. Almost all of Kieslowski's feoture films have won 
festival prizes. He acquired on intemotionol reputotion with "AmotoıfThe 
Amoteur" in ı979 which won the first prize in the festivals of Moscow 
and Gdonsk. He won the Speciol Jury Prize ot ı988 Cannes Film 
festival for his film "Krotki Film o Zobijoniu/A Short Film About Killing". His 
lost film, "Krotki Film o MilescilA Short Film About love", won the Grand 
Prize in ı988 Son Sebostion Film festival. 



: "'fl�jBUTES POlAND, 

KÖR TALiH 
PRZYPADEK 
BLI ND CHANCE 

Yönetmen/Director: Krzysztof Kieslowski Senaryo/Screenplay: Krzysztof 
Kieslowski Görüntü Yönetmeni/Photography: Krzysztof Pakulski 
KurgıJEditing: Eliebieta Kurowska Müzik/Music: Wojciech Kilar 
Oyunculaıı'Cast: Bogulaw Linda, Todeusz lomnicki, Zbigniew 
Zopasiewicz, Marzena Trybala Yapım/Production: Zespoly Filmowe Unit 
Tar Dünya Hakları/Export Agent: Film Palski Mazowiecka 6/8 00-048 
Warsaw POLAND Tlx: 813640 
1982 1 35 mm, 1 Renkli (color) 1 122' 

Polanya 1978, Bobasının ölümünden sonra, 24 yaşındaki tıp ö!jrencisi 
Viteck Dlugosz, okulu bırakıp yeni bir yaşama boşlamoya karar verir, 
lstasyona gider ve aynlmakto olon treni görür, Treni yakalamak için 

koşar, Tam bu noktada, yaşamının üç de!jişik yönde gelişebilece!jinden 
hobersizdir, Treni yakalarsa, genç bir komünist olan Werner ile tonışacok 
ve Parti'ye üye olmaya karar verecektir, E!jer freni yakalamak için koşar 
ve demiryolu görevlisi tarafından durdurulursa, kendini bir yeraltı Katelik 
örgütünde bulacak, milislerce tutuklanacak ve çalışma kampıno 
gönderilecektir; treni koçırırsa, lodz'da kalacak, okuluna geri dönecek ve 
evlenecektir; bu sonuncusu sorunlardon kaçınmak için güvenilir bir orta yol 
mudur?, . .  

Kieslowski, KÖR TAliH'i 1982'de çekti ancak film yetkililerce 5 yıl 
boyunca yasaklandı. Bu kişisel film, 1970 sonlarında Polanya'daki 
sosyolist sistemin acılarla dolu geçiş sürecine acımasızca parmak basıyor. 
Boştan savmo göreeecilik ve hatta kodereilikle suçlanmıştı bu film. Yedi yıl 
önce, bu film yop.ıldı!jındo, hem Dayanışma'nın yeraltı eylemlerini, hem 
bir Komünist Parti jurnalcisinin kariyerini, hem de kendi bireyselli!ji ile 
toplumsal yargılar orasında sıkışıp kalmış bir opartünistin yaşamını 
anlatmak, yüreklilik gerektiren bir şeydi. Filmin karmaşık yapısı başlangıçta 
oldukça kafa karıştırıcı; daha sonra konu berrakloşıyar ancak yine de, 
üzerinde düşünülmesi gereken o denli şey vardır ki izleyicinin. Alışılmışın 
dışındaki yapılanmasına karşın, devingen anlatımı ile ilgiyi sürekli canlı 
tutup, izleyiciyi hiç beklenmedik bir sona hazırlıyor KÖR TAliH. 

1 978, Poland. When his father dies, Viteck Dlugosz, a 24-year-old 
medical student decides to drop his studies to start a new life. He 
goes to the train station and sees the train rolling out. He runs to 

cotch it unaware that, at this particular point, his life can go over 
between three dillereni destinies. Either he jumps the train and meets 
Werner, a communisl: he then decides to become a member of the 
Party. If he tries to catch the train bul is held up by o railway guard, he 
will end up in o militani underground Catholic organization as a resul! of 
which he will be arrested by the militic and sentenced to obligatory 
lober. Or he misses the train, remains in lodz, goes back to school and 
gets married; o precarious middle path in an ottempt to ovoid trouble. 
Kieslowski shot PRZYPADEK in 1982 and it was banned by the 
authorities for five years. This personal film brutolly touches on the painful 
transformations of the socialisi system at the end of the 1970's in Poland. 
lt has been charged with evosive relativism or even a fatolistic treatment 
of the "Polish Destiny". Seven years ago, when the film was made, it 
was an aci of courage to depict both Solidarity underground activity 
and the career of o Communist party favourite cum downright informer, 
as well as, and even more so, the life of an opportunist shut off within 
his privccy and passive vis-o-vis prevoiling social concems. The film's 
complex structure at first bewilders, then becomes clear only to leave 
oudiences finolly with a nerve-wracking amount of open ground and 
much thinking to do. Surprisingly, considering its unusual format, the 
narrative is brisk, holding the aliention right up to a shock ending. 
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TRIBUTES POLAN D  

ÖLDÜRME ÜZERiNE KÜCÜK BiR FiLM 
KROTKi FiLM A ZABiJANiU 
A SHORT F I LM ABOUT K I LL ING 

Yönetmen/Director: Krzysztof Kieslowski SenaryoiScreenplay: Krzysztof 
Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Slowomir ldziok Kurgu/Editing: Ewo Smol Müzik/Music: Zbigniew Preisner 
Oyuncuları'Cast: Miraslaw Baka, Jock Krzysztof Globisz, Jan Tesorz, 
Krystyno Jondo Yapım/Produdion: Zespoly Filmowe, Unit Tar Dünya 
Hakları/Export Agent: Film Palski 6/8 Mozowiecka 00-048 Worsow 
POLAND Tlx: 81 3640 
1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 85' 

S ivilceli bir genç kentin sokaklarında gezinmekte, orta yaşlı bir taksi 
sürücüsü arabasını temizlemekte, genç bir hukukçu avukatlık sınavına 
girmektedir. Genç toksileri izler, ilk kilise töreni için giyinmiş bir kızın 

eski foto(jrofını büyütmeye verir ve bir otel borıno gidip kendine bir kahve 
ısmorlor. Aynı bordo, aynı onda, sınavını henüz geçmiş genç hukukçu, kız 
arkadaşına sınavın ayrıntılarını anlotmoktodır. Taksi sürücüsü, kentin 
sakaklorında taşıyacak müşteri aramaktadır ve gelip otelin önünde durur. 
Sivilceli genç araboya biner. Nehir kıyısında, delikanlı taksi sürücüsünü 
hicbir neden olmaksızın öldürür. Uzun sürer bu is, cünkü sürücü tıknoz ve 
şiŞmon, çocuk ise zayıf ve güçsüzdür. YargıÇ ge�c� ölüm cezası verir. 
Hopisonede, eellot ipini hazırlamakta ve kopo(jı yo(jlomoktodıi. G'enç 
avukat suçluyla konuşur ilk kez. Birkaç yıl önce, bjr traktör kÜçük kız 
kardeşine çarpmış ve onu öldürmüştDr. Sürücü sorbaŞtur ve genç de· 
onunla birlikte içmiştir az önce. "E(Jer bu olay öl,rııcisoydı·; ' öelki de ben 
burada olmazdım" der genç. Ancak olanlar olmıiŞiur;�,;X?�iPSüçlüdür. 
Yasoya uygun olarak asarlar onu. Direnir genç ölüme 'giderken oma 
boşuna. Avukatı yere bakmaktadır hüküm yerine getirilirken. 
Geçen yılki Cannes Festivalinin en iyi Iiiimierinden biri olon ÖLDÜRME 
ÜZERiNE KÜÇÜK BiR FiLM, her iki öldürme eylemini (biri cinayet, di(jeri 
idam) inceden ineeye irdeleyen ve tartışma ortamı yaratan bir yapıt. "On 
Emir"e odanmış dizinin ilki olon bu film çok etkileyici, hatta ürkütücü 
olarak nitelendirilebilir. Yasoma sürecinin güçlü bir eleştirisi olon bu !ilmin 
oçtı(jı tartışmaya katı lmamak olanaksız. Sinema tarihinin idam cezasını 
konu olon en önemli filmlerinden biri. 

potty boy is wolking araund the streets of the city; a middle
ged taxi driver is deaning his cor; o young jurist is silting the 
ualilying exam to become o lowyer. The boy wotches the toxi 

rank, tokes on old photo of o girl dressed for her lirst communion ta be 
enlorged and orders a callee in a hotel bor. In the same bor, ot the 
same time, the young jurist who has just passed his exam, is teliing the 
details to his girllriend. The taxi driver drives araund the city locking for 
elienis and stops in front of the hotel. The spotty boy gets into the cor 
and tells the driver to go lawards the outskirts of the city. Down by the 
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river the boy murders the toxi driver. This tokes time, the driver is stocky 
whereos the boy is slim. The judge passes sentence, the boy is 
condemned to deoth. In the prison the executioner prepores the rope 
and oils the hotch. The young lawyer tolks to the accused for the first 
time . . .  A few years o go, o Iraeter had knocked down and killed his little 
sister. The driver was drunk and the boy had been drinking with him. "If 
that hodn't hoppened, moybe 1 wouldn't be here taday", soys the boy. 
But he is here and the law is powerful. They hong him according the 
law, efficiently. He resists, but it is no use. The lawyer looks down. 
One of the linesi lilms in lost year's Cannes competition, A SHORT FILM 
ABOUT KllliNG wos olsa the most controversiol with its detoiled 
onalysis of two killings, o murder and on execution. This film is the first 
port of o series devated to the Decalogue, and is a very impressive, il 
grisly film. Shot in droined colours with a sickly yellaw filler daing 
nothing for on olreody unotıractive city, this is an outstanding piece al 
film-moking, os well as on amazingiy outspoken criticism of the process 
of law. One of the most importont films on the subject of death penolty. 

GECE BEKCiSiNiN BAKI$ A ISI 
Z PUNKTU WIDZENIA NO NEGO 
PORTIERA 
POI NT OF VIEW OF THE N IGHT PORTER 
Yön./Dir. , Krzysztol Kieslowski 
Polanya 1 Polond, 1979 35 mm. 1 Renkli (color) 1 18 '  
lehçe, ingilizce altyazılı 1 o.v. , English s.t. 

Kurallar ve yönetmeliklere fonotikçe tutkun, mesleki alışkanlıklarını çalışma 
saatleri dışında do, balıkçı arkadaşlarını kontrol ederek ve okulu kıran 
çocukları azorlayorak sürdüren bir gece bekçisinin profil i .  
Profile of o porter - a rules and regulations fonotic, who continues his 
professionol predilections alter work hours in the controlling of his lishing 
males and the reprimonding of school children playing truont. 
• Bu film, "Öldürme Üzerine Küçük Bir Film"den önce gösterilecektir. 
• This film will be screened belare "A Short Film About K iliing " 



USTALARA SAYGI POLONYA 

ASK ÜZERiNE KÜCÜK BiR FiLM 
; i F- MILOSCi 

A SHORT F I LM ABOUT LOVE 

Yönetmen/Director: Krzysztof Kieslowski Senaryo/Screenplay: Krzysztof 
Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski Görüntü Yönetmeni/Photography: Witold 
Adarnek Kurgu/Editing: Ewo Smol Müzik/Music: Zbigniew Preisner 
OyuncularfCast: Grozyno Szopolowsko, Olof luboszenko 
Yapım/Produdion: Polish Film Producers Corp. Dünya Hakları/Export 
Agent: Film Palski 6/8 Mozowiecko 00-048 Worsow POLAND 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) / 90' 

ı 9 yaşındaki Tomek, yolun karşısındaki opartmonda oturan 30 
yaşındaki komşu kadın Mogdo'ya çılgınca oşıktır. Her gece 
teleskopunun başına geçip Mogdo'nın evini ve arasıra eve gelen 

sevgililerini izler. Bazen, çolıştı�ı postoneden kadına telefon eder,oncok 
hiçbirşey söylemez; bazen de, kopısının önüne bir şişe süt bırakır. Amacı, 
onun sesini duyabilmektir yalnızca. Sonunda tüm cesaretini toplayıp 
kadına herşeyi anlatır. Mogdo çok şoşırır, çünkü artık aşk onun için bir 
şey ifade etmemektedir. Tomek'in onu gerçekten sevebilece�i hiç aklına 
gelmez. Ama bu genç insanın duygularını karşı lıksız bırokmoyı do 
istemez. Pencereden izledi�i sevgili denli boşonlı de�ildir yatakta Tomek. 
Mogdo önce olay eder onunla. "işte aşk bu" der, sonra do onu 
ovutmoya kalkışır. Oysa, gerçek bir trojedidir bu Tomek için. Evine koşar 
ve jiletle bileklerini keser. Mogdo bir yanda suçluluk duygusu, öte yanda 
önemli bir şeyler yitirmiş olobilece�ini söyleyen bir iç dürtü ile, elinde 
dürbün Tomek'in evini gözetlemektedir şimdi. Roller de�işmiştir sanki: 
şafak sökerken süt şişelerinin sesiyle oya�o fırlar ve postaneye koşar. 
Tomek işe gelmemiştir; bunun üzerine Tomek'in evine gitmeye karar verir. 
Bilekleri sergılar içindedir Tomek'in. Birbirlerine söyleyecek tek bir sözleri 
bile yoktur artık. Yapayalnız yaşamlarını sürdürmeye yazgılıdırlor sanki. 

Kieslowski'nin On Emir'den koynaklanan dizisi içinde ikinci sıroda yer olon 
bu yapıt, aşk üstüne en güzel filmlerden biri. Duyarlı oldu� u kadar 
gerçekçi bir yaklaşım. Küçük bir boşyopıt. 

Timek, aged 19, folls in love with Mogdo, aged over 30, o 
eighbour across the street. Every night Tomek clings to o telescope 

o wotch Mogdo's oportment and the men who come to her. 
Sametimes he gives her sileni telephone rings or sends her folse notices 
from the post-office where he works, or he delivers o milk bottle to her 
doorstep just to hear her voice. Finolly they come together and he tells 
her all obout it. Mogdo is boffled becouse she no langer believes in 
love. The fod that Tomek is in love with her just cannot occur to her. 
Eventuolly Tomek foils in whot has come so eosily to Mogdo's other 
men. Mogdo occepts Tomek's foilure os natural, bul for him this is o reel 
trogedy. So Tomek locks himseli up in his oportmerıt and cuts his wrists 
with o rozor. Now Mogdo wotches Tomek's oportment through the 
binoculors, her intuition teliing her that she moy have lost something 
importont. She jumps to her feet ot down ot the sound of milk bottles 
and she goes to the post-office to find Tomek abseni from work. Finolly 
they meet ogdin, Tomek with his wrists bondaged all over and Mogdo 
reolizes that it is hard to reverse the course of events, even if it is just 
love. 

This is the second port of o series devoted to the Decologue, and it is 
on interesting film reveeling the strange povvers of love on people. 

l l l  





FRANSA. BÜYÜKELÇILiG/'nin değerli katkt!anyla gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thank EMBASSY OF FRANCE for their 
contributions. 



FRANS IZ  DEVRiM i N i N  200. Y I LDÖNÜMÜN E  SAYGI 

FRANSIZ DEVRiMi 
BEYAZ PERDEDE 
Fransa'da ve di�er ülkelerde Fransız Devrimi'ni konu alan 350'den 

fazla film yapılmıştır bugüne dek. ilk olarak 1 897 yıl ında Georges 
Hatot'nun "L'Assassinat de Marat/Moral'nın Katli", arkasından da 

"lo Mort de Robespierre/Robespierre'in Ölümü" bu çı�rın öncüsü oldular. 
Daha sessiz sinema döneminden başlayarak sinemanın bu konuya sıkça 
e�ilmesi, kuşkusuz olayın insanlık tarihini de�iştiren öneminden ve içerdi�i 
sonsuz dramatikitarihsei malzemeden kaynaklanır. Ancak bu filmierin 
büyük ço�unlu�unun, sinemanın tarihsel film alanında edinmiş oldu�u 
kalıp bakışları, klişeleri kırarak Fransız Büyük Devrimi'nin önemine "yakışır" 
nitelik kazanmaktan uzak oldu�u söylenebilir. Aradan sıyrılan ve Devrim'e 
getirdikleri bakış kadar, kendi özgün sinemasal önemleriyle de dikkati 
çeken filmler çok azdır. 

Fransız Devriminin 200. Yıldönümü kutlamalarında Sinemanın önemli bir 
yeri olmasına şaşmamak gerek. Fransız Devrimi ile ilişkili filmierin özellikle 
Fransız ve Avrupa kökenli olanlarından yapılmış geniş bir seçme, 1989 yıl ı 
boyunca tüm dünyada oldu�u gibi, bizde de büyük kentlerimizin Fransız 
Kültür Merkezlerinde gösteri lecek. istanbul Uluslararası Film Festivali ise, 
bu filmierin en iyileri arasından seçilmiş yedi filmlik bir "paket" sunuyor. 
Bu paketin sinemoda Fransız Büyük Devrimi konusunda oldukça temsil 
edici ve kapsayıcı oldu�unu düşünüyoruz. Bu film paketi içinde, 
sinemaseverlerin büyük bir zevkle izleyeceklerini umdu�umuz, üçü sessiz, 
di�erleri sesli sinema döneminden gelme oldukça ilginç filmler var. 
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TH E FRENCH REVOLUTION 
ON S I LVE R SCRE EN re French Revolution hos been the theme of more than 350 films 

made in Fronce or elsewhere, since Georges Hatot's two films, 
'L'Assassinat de Marat/The Murder of Marot" and "lo Mort de 

Robespierre/The Death of Robespierre" in 1897. The reason for this 
cinernetic attraction to French Revolution that dates back to the age of 
the sileni films, is its signifiance for the humanity, and also the numerous 
dramatic and histerical material it provides. Nevertheless these films 
could not break the "cliche" approaches to histerical films and fell 
behind the Revolution in importance. There are very few films that stand 
out and own original cinernetic significance as much as their viewpoint 
of the Revolution. 

A wide selection of mostly French and European films on the French 
Revolution will be shown in the French Culturol Centers of aur major cities 
throughout 1989, as part of o project carried out all over the world. 
Istanbul International Film Festival introduces o "package" of the films 
selected from these films. This package is thought to be quite 
representative and extensive, with very interesting films, including three 
sileni ones. We hope that the cinerne goers will enjoy them. 
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iSYANClLAR 
NS 

THE REBELS 

Yönetmen/Oiredor: Philippe De Broca Senoryo/Screenplay: Daniel Boulanger, Philippe De Braca Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Bernard Zitzerman Müzik/Music: Georges Delerue OyuncularfCast: Saphie 
Morceou, Philippe Nairet, lombert Wilson, Stephane Freiss Yapım/Praductian: Partner's Praduction, Films 
A2, Cana! Plus 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 45' 

Filmdeki entrikalar, eski rejimin son senelerinden, Brötanya toroklarında gelişen "Chouan" isyan ve 
terörüne kadar geçen dönemde yeralır. Bu bölgenin insanları politik tercihlerini, olayların akışlarono 
göre yaparlar. E�lenceli ve tehlikeli olayların dönüşümlü sıralanmasıylo oluşan entriko, terörün etkisiyle 

zamonla bir fecioya dönüşecektir. Aşık genç çift Amerika'yı ye�lerken, eski rejimin liberal görüşlü 
osilzodesi ve onun Cumhuriyetçi Komiser evlotl ı�ı, herbiri kendilerine göre ve birbirlerinden de�işik bir 
biçimde, Devlet ve Ulus kavramlarını korumak u�runo ocıklı bir şekilde yok olup gideceklerdir. 
Philippe de Broco'nın filmi, Devrim'e bombaşka bir açıdan, güldürü çerçevesinden yaklaşıyor. Ve Devrim'le 
herşeyini yitiren bir soylunun, Keıfadec Koniunun serüvenlerini anlatırken, hem kimi tarihsel gerçeklerin 
gerisindekileri göstermeye, hem de "insono�lunun do�ası" üzerine felsefi bir yakınlaşma getirmeye 
çalışıyor. Fransız usülü güldürünün ilginç ismi De Broca'nın filmi, Devrim'in 200. yıl kutlamalarının hemen 
önünde gerçekleştirilmesiyle (1988). bu alanda "farklı"  bir yapım oldu�unu kanıtlamoya çalışır gibi. te schemes in the film cover the period from the lost years of the old regime until the "Chouon" 

mutiny and terror in the Breton country. The people in this orea moke their palilical choices 
according to the flow of events. The scheme, formed by o chain of funny and dongereous events, 

turn inta disoster through the ellect of terror. While the young couple in love apt for Americo, the liberal 
aristaerol of the old regime and his odopted son who is o Republican Comissor are lost dromoticolly for 
the soke of the nations of State and Notion, eoch in their own dillereni woy. 
Philipe de Broca's film brings o totolly dillereni approach to the Revolution: humour. While teliing the 
story of a · nobleman, the Count of Keıfadec who has lost everything that he owned alter the Revolution, 
the film tries to point out the histarical focts and at the same time to develop o philosophy of human 
noture. An interesting director of French comedies, De Broco has reolized this film right belare the 
Revolution celebratiorıs (1988), thus one feels os if the picture is trying to prove itself os "dillerent". 

PH I LI PPE DE BROCA 

1 933'de Paris'de do�du. Paris 
Foto�rofçıl ık ve Sinema Teknik Okulunu 
bitirdikten sonra, kameraman olarak 
çalışmaya başladı. Daha sonra 
Decoin, locombe, Chobrol ve 
Truollout'ya yardımcılık yaptı. 50'1i 
yılların sonunda yönetmenli�e başladı. 
Zamanla, Fransız Yeni Dalgasındaki 
köklerinden uzaklaşıp kendine özgü stili 
ve teknik becerisi ile acayip ve 
kurallara uymayan komedilerin ustası 
oldu. 

Born in 1933 in Paris. A groduate of 
the Paris Technical School of 
Photogrophy and Cinemotogrophy, he 
begon os o comeroman. He loter was 
assistant to directors Decoin, locombe, 
Chobrol and Trullout. Making his 
debut os director in the Iate 50s, he 
quicly moved away from his roots in 
the French New Wove and become 
identified with eccentric, irreverent 
comedies, mode with gusto and 
technicol skill. 

ÖN EMLI F ILMLERi 1 
SELECTIVE FI LMOGRAPHY 
1 961 Cortouche 
1 966 le Roi de Coeur/Kupo Popuzı 
1 968 le Diable por lo 

queue/Şeytanın Kuyru�undon 
1973 le mognilique/Oio�anüstü ' 
1982 l'Africain/Afrikolı 
1986 lo Gitone/Çingene 
1988 Choons/lsyancılar 
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DANTON 

Yönetmen/Director: Dimitri Buchowetzki SenaryoiScreenplay: Dimitri Buchowetzki Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Arpad Viragh OyuncularlCast: Charlotte Ander, Emil Jannings, Moly Delschoft, 
Werner Krouss, Hilde Wörner Yapım/Produdion: Wörner Film, Berlin 

1 921 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz (B&W) 1 Sessiz Film (Silen! Movie) 1 50' 

Ciddi ama despot Robespierre, gazeteci Herault de Sechelles'le birlikte tavernaları gezen, kızların 
peşinde koşan Danton'un canlılık ve popülaritesini kıskanmaktadır. Sefahat ve aristokratlarla 
işbirli!jiyle suçlanan Danton, Camille Desmoulins'in karısı Lucille'le bir duygusal bo!) oluştururken, 

Saint Just ve Fouquier Trinville'in destekleriyle, Robespierre bütün gücüyle onun yıkımını hızlandı rmaya 
çalışmaktadır. Mahkemede, Danton'un başarılı savunması, şüpheci halkı bir taraftarlar ordusuna dönüştürür. 
Bu fikir de!jişikli!jine karşı koymak için Robespierre asılsız bilgiler yayar. ihanetten tutuklanan Danton ve 
taraftarları, kellelerini giyetinden kurlarmayı başaramazlar. 
Wajda'nın "Danton"undan 60 yıl kadar önce, Fransız Devriminin bu ilginç kişili!ji, Dimitri Buchowetzki adlı 
Polanya kökenli Alman yönetmenini de çekmiş ve Buchowetzki belki de en başarılı filmini gerçekleştirmişti. 
Uzaktan uza!ja, Danton üzerine Büchner'in oyunundan esinlenen bu se.ssiz film, dönemin ilginç 
yapımlarındandı ve yönetmenin 1 924'de Hollywood'a gitmeden çekti!ji bir avuç !ilmin arasında sivrildi. 

Serious, but despote Robespierre envies the popularity and vitality of Danton who goes from tavern 
to tavern with reparter Herault de Seehalles to chase alter girls. Danton, accused for his relations 
with the aristocracy and his way of life, develops o sentimental attachment to Camille Desmoulins' 

wife Lucille while Robespierre, with the support of Saint Just and Fouquier Trinville, tries to ruin and 
destroy him. Danton's successful delense at court, however, turns the doubtful public to an army of 
supporters. To fight against this change, Robespierre spreads unfounded rumours. Danton and his 
followers, arrested on charges of treason, can't save their skin from the guil lotine. 
This interesting figure of the French Revalution has attracted a German director with Polish origins, Dimitri 
Buchawetzki, 60 years belare Wajda's "Danton". This may be the best film of Buchowetzki's career that 
started in Russic and continued in Berl in . This sileni film was actually inspired from o stage play by 
Büchner. DANTON was one of the interesting productions of its time and became the most significant film 
of the director belare he left for Hollywood in 1924. 

1 1 6 

DIMITRI BUCHOWETSKI 

1 885 yılında Rusya'da do!jdu. Hukuk 
ö!jreniminden sonra, Çar Rusyasında 
film yönetmenli!jine başladı. Ekim 
Devrimi 'nin eşi!jinde Almanyo'yo 
göçetti. Alman sinemasına geçişi 
oldukça başarılı oldu ve çok iddialı 
tarihi filmler yaptı. 1924'de 
Hollywood'a yerleşti, · 'ama kariyerinin 
Amerika dönemi pek parlak geçmedi. 
Sesli filmierin gelişiyle, Hollywood 
yapımiarının Almanca ve Fransızca 
versiyonlannı yönetmekle yelinmek 
zorunda kaldı. 1932 yılında öldü. 

Barn in Russic in 1885. Alter law 
studies, he began directing films in 
Tzarist Russia, then emigrated to 
Germany in the wake of the October 
Revalution. He made o succesful 
transition to German films and began 
directing ambitious costume dramas. In 
1924 he moved to Hollywood bul did 
not fare well in the American phase of 
his career. By the turn of the sound 
era, he had been reduced to directing 
only German or French versions of 
Hollywood productions. He died in 
1932. 

ÖNEMLI FI LMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1920 Die letzte Stunde/San Saat 
1921 Danton 
1922 Othello 
1 923 Das Karussel l des 

Lebens/Yaşamın Atlıkarıncası 
1 926 Valencia 
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BONAPARTE VE DEVRiM 
B �RTE EVOLUTION 
BONAPARTE A N D  T H E  REVOLUTION 

Yönetmen/Director: Abel Gonce Senaryo/Screenplay: Abel Gonce Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Jules Kruger, leonce-Henri Burel Müzik/Music: Henri Verdun Oyuncuları'Cast: Gina Mones, Albert 
Dieudonne, Anobello, Vladimir Roudenko, Suzonne Bionchetti Yapım/Produdion: Film 13 
1927-1971 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz (B&W) 1 1 40' 

bel Gonce'ın Nopoleon'u: Brienne okulunde kortopu sovoşı; lo Morseilloise'in do�uşu; Donton, 
Moral ve Robespierre orosındo, bir Frensiskon kilisesinde, kopalı kapıler ordında yepılan gizli bir 
oplantı; Korsiko'don Fronso'yo giderken, Bonoporte'ı Akdeniz'de yokolayon fırtına; ve bu fırtınoyo 

poreiei gelişen, Konvonsiyon Meclisindeki Montonyorlor ve Jirondenler orasındaki politik fırtına; ve ö;::ellikle 
ltolyon ordusunun yola koyulması ve üçlü perdede kol düzeninden sovoş düzenine geçişi. Bütün bu 
görkemli sahneler, çarpıcı lirizmiyle izleyiciyi derinden etkiler. Zaten Gonce bu filmi, epik sahneler 
zincirinden oluşen bir imgeler şiiri olorok tosorlomış ve gerçekleştirmişti . 
Bu film, 1971 yılınde gösterime çıktı. Amo aslınde 1 926'do çekilmiş Abel Gonce'ın ünlü "Nopoleon" 
filminin de�işik kurgulanmış bir biçimi. Büyük sinemacı Gonce, Avrupa sinemosının sessiz döneminde 
buluşlorı, deneyleri, gerek sinema tekni9ini, gerekse onlatımını yenileme çobosıylo gerçek "öncü"lerden 
biri olmuştu. Görkemli sohneleri, büyük kolobolıklorı, çılgın komero horekerleri, borok lirizmi ve çok ilerdeki 
yıllerde geliştirilen geniş-perde sistemlerini, -'izellikle Cineroma'yı hoberleyen üç ayrı perdeye yonsılılan üç 
çekim gibi teknik özellikleriyle önemli bir film olon "Nopoleon", 1 934'de Gonce torofondon 
müziklendirilmişti. 1971 'de ise Cloude lelouch, yönetmenin de�işik bir kurgusuyle ve NAPOLYON VE 
DEVRIM qdıylo filmi yeniden gösterime sunmuştu. Filmin son ve "nihai" serüveni ise 1980'1erde 
yoşonocok, bu kez Ingiliz sinema torihçisi Kevin Brownlow'un çobosıylo, tümü bulunorak restore edilen 
film, büyük kentlerde ve şenliklerde, F. F. Coppele'nın bobası Cormine Coppele'nın yoptı9ı ve bizot 
çoldırdı�ı müzik eşli�inde sunularak büyük heyranlık toployocoktı. lzleyece�iniz film, Cloude lelouch'un 
deste9inde, Abel Gonce'ın kurgulodı�ı, müziklandirilmiş 1971 kopyosı. 

bel Gonce's Nopoleon: snowboll fight ot Brienne Scholl; the birth of lo Morseilloise; o seeret 
meeting behind the elesed doors in o Froncescon Church between Donton, Morot ond 
obespierre; the storm in the Mediterroneon when Bonoporta goes from Corsico to Fronce; ond 

the politicol storm which develops in porollel in the Assembly of Convention between Montognords ond 
Girondins; ond especiolly the proceeding of the Ilclion Army on three screens. These mognificient scenes 
with their striking lyricism deeply offect the oudience. Gonce, hos plonned thiş film os o poem of imoges 
formed from o series of epic scenes ond he reolized it occordingly. 
This film wos releosed in 1971 . lt is octuolly edited from the fomous "Nopoleon" of Abel Gonce 
produced in 1926. Gonce, the emineni filmmoker, wos one of the reel pioneers with his inventions, 
experimentotions ond his ottempts to innovote both the technique ond the expressian of cinemo. 
"Nopoleon" is on importont film with its grondiose scenes, greot crowds, crozy movements of comero, its 
boroque lyricism ond three copies reflecte_d on three screens. lts technicol innovotions preceded the wide
screen systems of the future, Cineroma in porticulor. Cloude lelouch hos releosed the film in 1 971 under 
the title NAPOLEON AND THE REVOLUTION, re-edited by the director himself. This film hos been 
restored with the ottempts of the English Cinerne histerian Kevin Brownlow in 1980 ond the finol copy 
wos shown in the mojor cities ond festivols of the world occomponied by Cormine Coppolo's -F.F. 
Coppolo's !other- music. The film that you will see is the 1971 ...:ersion edited by Abel Gonce with the 
support of Cloude lelouch. 

ABEL GANCE 

1889'do Paris'de do�du. Çelışma 
hoyotıno ovukot kolibi olorok boşlodı, 
omo yüre9indeki Tiyatro aşkı onu 19 
yaşınde sohnelere sürükledi. Filmlerde 
oyuncu olorok çalıştı, senaryoler yazdı, 
filmierin yapımını üsrlendi. ilk 
yönetmenlik denemesini 1 91 5'de 
gerçekleştirdi. 1925 yılınde çekmeye 
boşlodı�ı en büyük eseri 
"Nopolyon"u, 1 927 yılınde bitirdi. 
Sesli Sinema döneminde 
gerçekleştirdi9i filmler yo sıradon 
yapıtler yo do deneysel eserlerdi. 
1 981 yılındeki vefotıno kodor 
disiplinsiz, omo canlı ve üretken bir 
sinema odomı olorok hep kendisini 
oşmo, öncü olma gayreti içinde oldu. 

Bom in 1 889 in Paris. He begon his 
working life os o lowyer's clerk but 
wos irresistibly drown to the theeter 
ond mode his stoge debut ot 1 9. He 
octed in films, wrote seripts ond 
produced movies. He directed his first 
film in 1 91 5. In 1 925 he begon 
"Nopoleon", his mosterpiece ond 
completed it in 1 927. lt wos olso his 
lost greot creative work. On the sound 
ero, his films vvere either routine or 
enlirely experimentol. He hos been o 
prolific, energetic ond undisciplined 
film-moker who hos olwoys been his 
own ovont-gorde Iili his deoth in 1 981 

ÖNEMLI FILMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
19 17 Moter Doloroso/Acı Mesele 
1 918 lo Dixieme Symphonie/Onuncu 

Senfon i 
1918 J 'occuse!/Suçluyoruml 
1 923 lo roue/Tekerlek 
1 927 Nopoleon/Nopolyon 
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VERSAiLLES DiLE GELSEYDi 
SI VERSAIL ES M'ETAIT CONTE 
I F  VERSAI LLES COU LD SPEAK 

Yönetmen/Director: Sacha Guitry Senaryo/Screenplay: Sacha Guitry Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Jean Klissak Müzik/Music: Jean Françaix Oyuncular/Cast: Jeanne Fusier-Gir, Jean-Pierre Aumant, lona 
Marconi, Orson Welles, Edith Pial Yapım/Production: C.L.M. - Cocino 

ı 953 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı65' 

Guitry bu lilmde, ı 4 .  lui döneminden bazı saray adamlarının ve kraliyel ailesinden kişilerin 
portrelerini sergiliyor. Filmde daha kısa yer tutan Devrimin tanımlanması, eleştirmenleri kışkırtan üç 
cüretkar sahnenin etrafında gerçekleştirilmiş. Bunlardan birincisinde, bir masanın etrafında toplanmış 

Robespierre, ı6 .  louis, lovoisier, lomballe prensesi, And re Chenier ve Marie-Antoinette'i, ı 789 yılının acil 
reformları üzerinde uyuşmaya çalışırken görürüz. ikinci sahne, kadınların Versailles'a yürüyüşünü belimler ve 
ünlü "ça ira . . .  " şarkısının Edith Piaf tarafından, sarayın parmaklıkları üstünde �öylenmesiyle sonuçlanır. 
Devrimle ilgili son sahne ise, açık artırmayle satılan kraliyel mobilyalarının bir Ingiliz taralından al ınmasını 
gösterir. 

Sacha Guitry'nin bu filmi, bu ünlü tiyatro adamının zaman zaman sinemayı da denemek istemesinin 
dışavurumlarından biri. ı930'1arda başlayan yönetmenliğinde, Guitry, kimi zaman ünlü oyunları 
sinemalaştırırken, kimi zaman da Fransız tarihinin önemli aniarına eğilen, büyük, soluklu, epik filmler 
yapmayı denedi. Özellikle ı950'1erde denediği bu tür filmlerden VERSAillES DilE GElSEYDi, oldukça 
büyük bir ticari başarı kazanınca, yönetmen hemen ardından "Napoleon" ve "Paris Dile Gelseydi" 
filmlerini çevirdi. Bir çok ünlü oyuncunun rol aldığı ve "ciddi" bir sinema yapıtından çok, bir tarih dersi gibi 
algılanmak ve ünlü oyuncuları kısa rollerde izlemek için çekilmişe benzeyen bu film, daha çok Fransız tarihi 
meraklıları için. 1 n this film, Guitry exhibits portraits ol same people from the royal family and the palace. The 

Revolution, taking up o shorter section, has been realized areund three daring scenes which have 
incited film critics. In the lirst one, we see Robespierre, louis XVI, lovoisier, Princess of lomballe, Andre 

Chenier and Marie-Antoinette gathered areund o tab le, trying to discuss the reform s of ı 789. The second 
scene deseribes the march by the women to Versailles and ends with o scene where Edith Pial sings the 
famous seng "ça ira . . .  " on the railings of the pa la ce. The la st see ne related to the Revolution shows an 
auction where the royal fumiture is sold. Same of them will be bought by an Englishman. 

Sacha Guitry, who was actually an emineni director of the stage plays, storted to direct lilms in ı930. 
This film is an example of his cinematic works. He shot lamous plays or great, outhentic and epic lilms on 
the critica! moments of the French history. Among the lilms that he made in the ı950s, SI VERSAillES 
M'ETAIT CONTE became o commercial success and the director immediately realized "Napoleon" and 
"Si Paris m'etait cente'� The film, in which many renowned actors are leatured in smail parts, is rather o 
history !essen than o serious cinematic work. Appropriate for those interestad in French history. 
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SACHA GUITRY 

ı 885'de Rusya'nın St.Petersbuig 
kentinde doğdu. 6 yaşındaykan 
ailesiyle Paris'e gitti. lık gençlik 
yıllarında oyunculuğa başladı ve ilk 
tiyatro eserini 20 yaşında yazdı. 
Temelde bir tiyatro adamı olan Guitry, 
sinemoda oyuncu, senarist ve 
yönetmen olarak görev yaptı. Daha 
çok kendi oyunlarını beyaz perdeye 
aktardı. Filmleri genellikle kameranın 
pek oynamadığı, durağan çalışmalar 
olduğu halde sıkıcılıktan uzak, sevimli 
ve akıcıdır. ı957'de ö ldü. 

Born in ı 885 in St. Petesburg, Russia. 
He retumed to Paris with his parenis 
when he was six. He bagan an 
acting career in his early teens and 
wrote his first play at twenty. 
Essentially o man of theater, he 
engaged in film activity as director, 
screen writer and actor, mainly in 
order to bring his own plays to 
screen. His films were typically static 
affairs, with Iiiile camera movement, 
but nonetheless fluid, charming and 
rarely dul!. He died in ı957. 

ÖNEMLI FILMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
ı9 ı5 Ceux de chez rıous/Bizimkiler 

(documentarylbelgesel) 
ı938 Remontons !es Champs

Eiysees/Champs-Eiysee'ye 
Çıkalım 

ı948 le diable baiteux/Aksak Şeytan 
ı 95ı lo Poisan/Zehir 
ı953 Si Versailles m'etait 

conte/Versailles Dile Gelseydi 
ı 954 Napolean/Napalyan 
ı 955 Si Paris nous etait canıe/Paris 

Dile Gelseydi 



FRANSIZ DEVRiMi N i N  200. YI LDÖNÜMÜ N E  SAYGI FEDERAL ALMANYA 

MADAME DU BARRY 

Yönetmen/Dir.c:ıor: Emst lubitsch Senaryo/Screenplay: Fred Orbing, Honns Kraly Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Theadar Sparkuhl, Kurt Woschneck OyuncularfCast: Polo Negri, Emil Jonnings, 
Morgo Köhler, Reinhold Schünzel, Elso Berna Yapım/Production: Projektions·AG "Union" (Pogu). Berlin 
1919 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz (B&W) 1 Sessiz Film (Silent Movie) 1 65' 

Comoşırcı kadın Jeonne Voubemier bir Asil'in dikkatini çeker ve bir ziyaiete davet edilir. Genç kadın, 
kısa sürede osolet ünvanı için Guilloume du Barry ile evlenip, sorayın kibor ve zarif fahişeleri arasına 
girecektir. Ama hala gençlik aşkı Armond de Foix'yi sevmektedir. Kral 15. Lui'ye takdim edilen kadın, 

sorayın debdebesinden nefret eden Armond'lo gizli gizli buluşur. Fokirlerle birlikte olon Armond, bir 
devrimci ruhuno kovuşurken, Jeonne ise hem hayal kınklıı:'Jıno uı:'Jromış halk, hem de Gramant Konlesi ve 
Bakan Choiseul gibilerinin oluşturdu9u iki yüzlü aristokresi tarafındon dışlonır. içten gözyaşı döktüı:'Jü, 15 .  
lui'nin ölümü Jeonne'ı saraydon uzokloştınr. Devrim patlak verdiı:'Jinde, Armond de Foix, eski sevgilisini 
Devrim mahkemesinden kurtarmaya çalışır. Ama bunu boşaramaz ve genç adam sevgilisinin kollan 
orasında öldükten az sonra, Jeonne giyaline götürülür. 
Alman yönetmen Ernst Lubitsch'in ülkesinde başlayon yönetmenlik çabası, kısa zamonda özellikle tarihsel 
filmler olonında uzmaniaşmasını soı:'Jioyon bir yolda gelişti. 191B'deki "Carmen" ve özellikle ertesi yıl 
yoplıı:'Jı "Modome du Borry", büyük boşarı kazandı. Film, tarihsel gerçekiere kimi zaman leı:'Jel geçiyor . . 
Özellikle 15. louis'nin ölümünden hemen Devrim'e geçişi çok eleştiri almıştı. Ama bunun dışında, film 
tarihsel film türünde çı9ır açan ve bu konuda ilerdeki yıllarda Renoir, Rossellini, Kubrick gibi sanatçıların 
yapacakianno ışık tutan nitelikler içeriyor. "Gerçekçili9i bir gösteri sinemasıyle birleştiren" ve "dekorun iki 
yüzünü de gösteren bir film" bu. Sessiz Sinema tarihinin en ünlü oyunculonndon, ünü sesli sinemayle 
birlikte sönen Polo Negri de !ilmin boş rolünde ilginç bir oyun sergiliyor. 

J eonne 1/oubemier, o young and beoutiful loundress ottrocls o noblemon's ettention and gets invited to 
o dinner. The young womon soan becomes one of the smort and elegont courtisons of the poloce 
alter getiing morried to Guilloume du Borry for his ti�e. Hovvever, she stili loves her old flome Armond 

de foix. She gets introduced to the King and in the meontime secretly meels Armond who hotes the 
luxury of the paloce. While Arınand spends his time with the poor ocquiring o spirit of the revolution, 
Jeonne becomes on outcosl both from the disoppointed public and hypocriticol oristocrocy represerited 
by the Countess of Gramant and Minister Choiseul. Deoth of louis XV deeply moves Jeonne and she 
gets owoy from the paloce. When the Revolution storts, Armond de Foix tries to sove Jeonne from the 
Revolutionory Court, but he can not succeed. He dies in her orms and o few momenls loter she is 
executed by guillotine. 
German director E mst lubitsch's coreer storted in his country and pursued o path lawards the field of 
histarical cinemo. He soan become on expert on such films. 1n 191 8 "Cormen" and the fallawing year 
MADAME DU BARRY were greot successes. The lotter film had ignored the histerical focts ot times; 
espeeiolly ils immediale transition from the deoth of lois XV to the Revolution, had been criticised. Aport 
from this, the film wos o pioneering work and it pawed the woy to directors such os Renoir, Resseliini and 
Kubrick. This wos o film "that combined reolism with the entertoinment cinemo" and that shovved both 
sides of the scenery. One of the greotest adresses of the sileni cinemo, Polo Negri, whose reputotion 
diminished with the coming of tolkies, features os on interesting choracter in MADAME DU BARRY. 

ERNST LUBITSCH 

1892'de Berlin'de d�9du. Max 
Reinhordt ile tiyatroda çalıştı ve daha 
sonra başarıyla sinemaya oktordıı:'Jı 
"oda tiyatrosu" sonatını öı:'Jrendi. 
Almanya'da tarihi filmler yönetti ve 
kendi damgasını taşıyon koro komedi 
türünü geliştirdi. 1922'de Hollywood'o 
gitti ve taşlamalarını genellikle iki konu 
üzerinde yoı:'Junloştırdı: seks ve para. 
Hollywood'da inanılmaz bir boşon 
elde etti. Birçok eı:'Jienceli müzikal 
yaptı. En çok politik toşlomolorıylo 
ünlendi. 1946 yılında bir kalp krizi 
sonucu hayoto veda etti. 

Born in 1892 in Berlin. He octed with 
Max Reinhordt and leorned the ort of 
the Kommerspiel, which he loter 
tronsloted succesfully into film. In 
Germony, he directed histarical 
spectoculors, and developed the black 
comedies which become his 
trademork. He vvent to Hollywood in 
1922 and focused his sotire on two 
main themes: sex and money. His 
success. in Hollywood wos ostounding. 
He directed severol witty musicol 
comedies. He is best known for his 
politicol sotires. In 1 946, he died of o 
heort ottock. 

ÖNEMLI FILMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
191 9 Die Austemprinzenssin/lstiridye 

Prensesi 
1924 The Morrioge Circle/Evlilik 

Çıkmaz ı 
1 929 love Porade/Aşkın Geçit Töreni 
1932 Trouble in Poradise/Cennette 

Sorun 
1 939 Ninotchko 
1942 To Be or Not to Be/Olmak yo 

do Olmamak 
1 943 Heoven can woit/Cennet 

Bekleyebilir 

ı 1 9  



FRANS IZ  DEVRiMi N i N  200. YI LDÖN ÜMÜ N E  SAYGI FRANSA 

1 789 

Yönetmen/Director: Arione Mnouchkine Senoryo/Screenploy: Theotre du Soleil'in aynı adlı oyunundon 
Bosed on the play by Theotre du Soleil Görüntü Yönetrneni/Photogrophy: Bernord Zitzermonn, Michel 
l.ebon, Jean-Paul Meurisse Müzik/Music: Michel Derouin Oyunculor/Cost: Genevieve Peuchenot, Rene 
Potrignoni, loubo Guertchikof, Morio Gonzoles, Josetle Derenne Yopım/Production: l.es Films Arione 

ı 974 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı50' 

ynı adlı oyunun önce Milono'do, sonra Paris'te gördüğü büyük ilgi üzerine, Mnouchkine oyunun 
on gösterilerinden birini si nemoya oktormoyo koror verdi. Bu eserin en özgün yanı, soroy ve 
raliyet çevrelerinden tipiemelerin büyük kukiolario yansıtılması, popüler ortislierin seslerinden 

konuşmaların zamanlanması ve özellikle halkın seslerinin hem neşelerini hem de kararsızlıklarını yansıtacak 
biçimde kullonılmosıdır. ı 789'don sonra, Mnouchkine ı 793 isimli bir başka oyun daha sohneledi oma onu 
sinemaya oktormodı. 
Ünlü "Theotre du Soleii/Güneş Tiyatrosu"nun kurucusu, yüreği ve beyni Arione Mnouchkine'in şimdilik 
ikide kolon sinema deneylerinin ilki. Deneysel nitelikleri ağır basan tiyatrosunda sohnelediği oyunlardon biri 
olon ı 789'u, ı974 yılında sinemalaştıran Mnouchkine, dört yıl sonra aynı deneyimi "Moliere"le sürdürdü. 
Tiyatro esiatiğinden tümüyle kurtularak, zengin, horeke�i, geniş soluklu bir epik deston biçiminde gelişen 
film, yine de belli tiyatro tadiarı içeriyor ve ilginç bir deneyim oluşturuyor. 

er the success of the stoge play in Milon and then in Paris, Mnouchkine decided to moke o film 
f the play. The most originol side of this work is the representotion of the royal folk by big 
uppets, the timing of the speeches by populer ortists and especiolly the usage of the voice of 

public in such o woy to reflect both their joy and hesitotion. Alter ı 789, Mnouchkine stoged anather 
ploy, "ı 793", but didn't film this one. 

First of the two cinemotic experiences of Arione Mnouchkine, the founder and the broin of "Theotre Du 
Soleii/Theoter of the Sun", o company fomous for its experimentol ploys. Mnouchkine, shot one of his 
ploys, " ı789" in ı 974; o similor experience followed leur years loter with "Moliere". The film that 
unfolds itself os o rich, dynomic and originol epic poem, free from the esthetics of theoter, stili beor.; o 
Ilaver of the stoge dramo. 

1 20 

ARIANE MNOUCHKI NE 
Ünlü "Theotre du  SoleiVGüneş 
Tiyatrosu" nun kurucusunu bir film 
yönetmeni olarak tanımlamak oldukça 
zor. ilk sinema deneyimi olon ı 789, 
gerçekte filme alınmış bir tiyatro 
eseridir. Ikinci filmi "Moliere", uzunlugu 
ve beceriksizligiyle, Mnouchkine'in 
henüz sinema diline �akim olmodıgını 
gösterdi. 

One hesilates to coll the founder of 
"Theotre du Soleil" o film director. 
ı 789, her first film experience wos 
nothing more than the filmed theotre. 
His second film, "Moliere", with its 
length and clumsiness showed· that 
Mnouchkine didn't have the 
demination of the cinemotic language. 

FILMLERI / FILMOGRAPHY 
ı 974 ı 789 
ı 978 Maliere 



TRIBUTE TO B ICENTENNARY OF TH E FRENCH REVOLUTION .. , '�: FRANCE , . 

LA MARSEILLAISE 

Yönetmen/Director: Jean Renoir Senaryo/Screenplay: Jean Re no ir, Cari Koch, N .  Mortei-Dreyfus Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Alain Douarinou, Jean Bourgoin, Jean-Marie Maillois, Jean-Paul Alphen, Jean 
louis Müzik/Music: lolande, Grety, Rameau, Mozart, Boch, Rouget de lisle, Joseph Kesme, Souveplane 
Oyuncuları'Cast: lise Delamare, Pierre Renoir, Elisa Ruis, Leon lorive, Marie Pierre, William Aguet 
Yapım/Praduction: Saciete de Productian d'Exploitatian, Film lo Marseillaise 
1937 1 35 mm. 1 Siyah Beyaz (B&W) 1 130' 

Manarşinin yıkılmasına yol açan bazı olayların güneesidir bu film, Renoir, 1 788'den 1 792'e kadar 
gerçekleşen tarihi olayları yansıtır. 1 789 yılında bir sabah Kral, Bestille'in düştüğünü öğrenir. Aynı 
gün taşrada bir çalılık arazide buluşan bir gümrük memuru, bir duvar ustası, ve bir köylü, 

ayrıcalıkların ortadan kaldırılması için birlikte mücadele etmeye and içerler. 1 792'de Marsilyo Kalesi 
ellerine düşer. Asiller, Coblentz'e göçeder. 500 gönüllü Marsilyolıdan oluşan bir birlik, daha sonraları 
Fransız Milli Marşı "lo Marseil lese" olacak bir savaş marşını söyleyerek, Paris'e doğru yola koyulur. Bütün 
Fransa'yı kateder ve devrimci goleyan içindeki Saint Antcine varoşuna görkemli bir giriş yaparlar. 
Sonunda, Tuilleries'nin ele geçirilmesinden sonra, Valmy'ye yönelirler. 
Jean Renoir'ın ünlü filmi, Fransa'da 1936'da iktidara geçen "le Front Populaire/Halkçı Cephe" adlı 
sosyolist iktidar zamanında ve sendikalardan gelen paroyla çevrilmiş, Fransız tarihine ve Devrim'e radikal 
bir bakışla bakan önemli bir siyasal sinema örneği. Büyük tartışmalara yol açmış film, unutulmaz güzellikle 
bölümler içeriyar ve Devrimi, gerek ulus ve tarih, gerekse kişilikler planında başarıyla veriyor. Bu büyük 
gerçekçi tarih destanı, Renoir sinemasının tüm özelliklerini taşıyor. nis film is o chronicle ol same of the events which caused the end of the manarchy. Renoir rellects 

he histerical happenings from 1 788 to 1 792. One morning in 1 789 the King learns that Bestille has 
alien. The same day o customs allicial, o villager and o mason meet in the countryside and swear 

to light against privileges. In 1 792, they conquer Caslle ol Marseille. The nobil ity migrates to Coblentz. 
A group ol 500 valunteers from Marseille march ta Paris, singing "lo Marseillaise", which would become 
the French national anthem. They crass the whole France and make o magnilicent entrance to the suburb 
St. Antcine where,.the revalutionary spirit is in turmoil. Finally, alter conquering Tuil leries, they mave ta 
Vol my. 
Jean Renoir's famou's film is o signilicant example of the political cinema. Tbis film, which was sponsored 
by trade unions, has been produced in the ere ol the socialisi "le Front Populaire" that came into power 
in France in 1936. This pelemical film includes unlorgettable scenes and represents the Revalution from the 
viewpoints of the nation, the history and the people. This great legend ol history represents all ol the 
characteristics ol Renoir's cinema. 

J EAN RENOI R 

1 894'de Paris'de doğdu. Ünlü izlenimci 
ressam Auguste Renoir'ın ikinci oğludur. 
Felsefe ve Matematik eğitimi gördükten 
sonra, 1 .  Dünya savaşına katıldı. 
Bobasının ölümü üzerine miras kalan 
parayla kendi film şirketini kurdu. ilk 
filmini 1 924'de yönetti. Yaptığı kaliteli 
lilmlerle, dünya ve Fransız sinemasının 
en ünlü isimlerinden biri oldu. 1 979 
yılında öldü. 

Born in 1894 in Paris. The second son 
ol impressionist painter Auguste Renair. 
Alter completing his studies in 
philosophy and mathematics he faught 
in WWl . Fallawing his lather's death, 
with the money he inherited he sets 
up his own production company. He 
directed his lirst film in 1 924. His name 
has become synonymous with 
greatness in French and international 
cine ma. He is generally 
acknowledged as one of the supreme 
ligures in world cinema. He died in 
1979. 

ÖNEMLI F iLMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1924 lo fiile de l'eau/Su Kızı 
1932 Boudu sauve des 

eaux/Sulardan Kurtarılan Boudu 
1 935 le erime de Mr. longe/Boy 

longe'ın Cinayeti 
1 936 Une partie de campagne/Bir 

Kır Eğlencesi 
1937 lo grande il lusion/Harp Esirleri

Büyük Aldonış 
1939 lo regle du ieu/Oyunun Kuralı 
1 950 The River/Rüyo Gibi 

Geçli-Nehir 
1952 le carosse d'or/Aitın Araba 

1 2 1  
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ÖZGÜRLÜK CIGLIGI 
; 

CRY FREEDOM 

Yönetmen/Director: Richard Attenbarough SenaryoiScreenplay: John Briley, from the books "Biko" and 
"Asking for Trouble" by Donald Woods Görüntü Yönetmeni/Photography: Ronnie Taylor Kurgu/Editing: 
lesley Walker Müzik/Music: George Fenton, Jones Gwangwa OyuncularfCast: Josette Simon, Kevin Kline, 
Penelope Wilton, Wabei Siyolwe, James Coine Yapım/Praduction: John Mollo, Marble Arch Prod . , 
Universal Pictures Dünya Hakları/Expart Agent: United International Pictures 37-41 Martimer Str. london 
W1A 2JL, ENGLAND Tlx, 2618 18 
1 987 1 35 mm. 1 Renkli (calor) 1 158' 

Bantu kabilesinden Stephen Biko, Güney Afrika 'da yoksul bir zenci mahallesinde yaşamaktadır. lip 
e9itimi görmüş ve zencilerin kimlik bilincini güçlendirme amacını güden Kara Bilinç Hareketinin 
gelişmesinde önemli görevler yüklenmiştir. Donald Woods, birkaç kuşaktan beri Güney Afrika'da 

yoşayon bir beyaz aileden gelmektedir. Bir gazetede editör olarak çalışan Woods, libera l bir kişidir. Zenci 
ço9unlu9u baskı altında tutan devlet politikası Apartheid'a karşıdır ve Apartheid'ı yasal ırkçılık alorak 
tanımlamaktadır. Stephen Bika ve Danald Woods ilk kez 1975 yılında karşılaşırlar. Biko, politik 
eylemlerinden dalayı "persana non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilmiştir. Güney Afrika'da bu, ev hepsi, 
yazma yasa9ı, toplu yerlerde görünmeme gibi katı özgürlük sınırlamaları anlamına gelmektedir. Bu iki 
adam zamanla arkadaş olurlar. Bika, Waods'u liberalizm anlayışını yeniden gözden geçirmeye zorlar ve 
giderek editörün yaşam akışını tümü ile de9iştirir. Polisin acımasız sorgulamaları sırasında Biko ölecek ve 
Woods da ailesi ile birlikte ülkeden kaçmaya zorlanacaktır. Kaçarken, içinde bir iki kişisel eşya ile birlikte, 
Woods'un gizli gizli yazdı9ı, Biko biyografisi elyazmalarının da bulundu9u tek bir çanta alırlar yanlarına. 
Bika'nun politik vasiyetnamesidir bu kitap; apartheid-ırk ayrımı politikasına karşı bir suçlama, "bir özgürlük 
çı9lı9ı"dır . . .  
ÖZGÜRLÜK ÇIGLIGI bir Apartheid tarihi, "Baskıcı Beyaz Azınlık-Ezilen Siyah Ço9unluk" ile ilgili bir 
belgesel ya da ırkçılık karşıtı hareketlerin bir analizi de9il; Donald Woods'un liberal bakış açısından, 
Attenboraugh tarafından aktanlan gerçek bir öyküdür yalnızca. "Ben bir entellektüel de9ilim" demiş 
yönetmen' bir tartışmada, ve şöyle sürdürmüş konuşmasını: "Duygusal temelde çalışabiiirim yalnızca; 
insanların filmimi görüp, "Tanrım neler oluyor şu Güney Afrika'da!" demelerini istiyorum. T:e Bantu Stephen Bika lives in o paar black ghetta in South Africa. He has had o gaod education, 

tudied medicine and has been instrumental in the farmatian of the Black Consciausness Mavement, 
an organisation intended ta strengthen the identity af the blacks. Danald Woods is white whase 

family have lived in South Africa far generalians. Woods works as on editer of o newspaper; he is o 
liberal and is an active oppanent of the gavemment's policy which oppresses the black papulation. He 
regards apartheid as legalised racism. Stephen Bika and Danald Woods meet for the first time in 1975. 
Biko has been banned as persona non grala on accounl of his palilical activities. In South Africa, such o 
ben means house arresl and heavy restrictions such as o complete ben on wriling and public 
appearances. The two men becomes friends. Biko obliges Woods to re-evaluale his liberalism and then 
praceeds to alter the enli re course of the edi ter' s life . . .  Biko will die as o resul! of brutal interrageti on 
methads af the pelice and Woods will be forced to flee his homeland with his family. They lake with 
them one bag of personal belongings and o menuscript which is Woods' biography of Biko, written 
illegally in secret. This book is Biko's palilical testament, an indietmeni against the racist policy of 
apartheid, o cry for freedom . . .  
CRY FREEDOM is not o history of apartheid, i s  not o documentary about "White Rule and Black 
Suffering", is not an analysis of the various mavements struggling against racism. lt is told by 
Attenboraugh from the liberal paint of view af Danald Woods. ''l'm not an intellectual" said the director 
at o discussion. "1 can only work on an emational basis. 1 want peaple to see my film and say: what's 
gaing on in South Africa is unacceptable, what's happaning there is obscene". 

Sir RICHARD 
ATIENBOROUGH 

1923'de Cambridge'de do9du. · 
londra'da, Royal Academy of Dramatic 
Art'da oyunculuk e9itimi gördü. ilk 
olarak 1941 yılında sahneye çıktı. 
1942 yılında da, Noel Coward'ın "In 
Which We Serve" adlı filminde ilk 
defa film oyunculu9u yaptı. O günden 
bu yana 50'den fazla ingi liz ve 
Hollywood filminde rol aldı. 1959'da 
kendi film yapım şirketini kurdu. 
Oyunculu9un yanısıra, 1969 yılında 
yönetmen olarak görkemli bir çıkış 
yaptı. 1982'de "Gandi" filmi ile Oscar 
aldı .  Kendisine 1976 yılında soyluluk 
ünvanı verildi. 

Bom in Cambridge, England in 1923. 
He studied aciing at the Royal 
Academy of Dramatic Art in london. 
He appeared on the stage for the first 
time in 1 941 and as o film ector for 
the first time in 1942 in Noel 
Coward's "In Which We Serve". 
Since then he has appeared in over 
fifty British and Hollywood films. In 
1959 he founded his own film 
production company. While continuing 
his aciing career, he made an 
impressive start as o director in 1969. 
He received an Oscar in 1 982 for his 
film "Gandhi", and was knighted in 
1976. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 

1968 Oh! What o lovely War/Ah, 
Ne Kadar Güzel Bir Savaş! 

1972 Young Wirıston/Genç Winston 
1977 A Bridge Tea Far/Uzak Bir 

Köprü 
1 978 MagidSihir 
1982 Gandhi 
1985 A Cherus Line 
1987 Cry Freedem/Özgürlük Çı9lı9ı 
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YASAYAN ÖLÜLERiN HAYALETLERi 
G "oSTS . . .  OF THE C IVIL DEAD 

Yönetmen/Diredor: John Hillcoot Senaryo/Screenplay: Gene Conkie, Evan English, John Hil lcoot Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Paul Goldmon, Graham Wood KurgıJEditing: Stewort Young Müzik/Music: Nick 
Cove, Blixo Borgeld, Mick Horwey Oyuncuları'Cast: Dave Field, Mike Bishop, Chris De Rose, Nick Cove, 
Dave Moson, Kevin Mockey Yapım/Production: Evan English Correctionol Services Ine. Dünya 
Hakları/Export Agent: Outlaw Volues Morketing 302 lower Heildelberg Road East lvanhoe, Vic. 3079 
AUSTRALIA Tlx: 151224 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Merkezi Sanayi Hopishonesi, düşsel bir ülkede, bir çölün ortasında kurulmuş, çok güvenli ço�doş bir 
hopishonedir. Film sondon başlar. "Yıllardır bu kurumun başına bela olon şiddet dalgalarının 
ardından" gelen bir kararla bu hapishane "tecrit edilir" (yani, sıkıyönetim ilan edilmiş, tüm 

mahkumlar hücrelerine kopatılmış ve tüm hakları geri alınmıştır) . Bir "Komite" olayların nedenlerini 
araştırmak üzere görevlendirilir. Film, Komitenin yoptı�ı gibi, geri dönüşlerle olayların başlangıcına gidip, 
nedenlerini araştırır. Hapishanenin üç güvenlik düzeyini temsil eden, birbirinden bo�ımsız üç "bölge", !ilmin 
geçti�i olonları oluşturmaktadır: "Genel Bölge"de, mahkumlar istedikleri herşeyi bulobilirler: içki, seks, 
uyuşturucu, televizyon. "Idari Ayırım" bölgesindeki ikinci sınıf mahkumlar ise daha kısıtlanmışlardır ve 
bunlar zamonla en tehikeli mohkumloro dönüşürler. "Yolnızlorın" hücrelerinde ise ne ışık, ne de ses vardır: 
insan beyninin, tüm şiddet unsurlarını so�uron bir süngere dönüştü�ü, rutubetli adacıklardır bunlar. 
Yönetmelikteki birtakım radikal de�işikliklerle bu hapishane, �loncılık, vahşet ve yaralamanın kol gezdi�i 
bir pislik yuvasına dönüşecektir . . .  
B u  film, hopishonelerin, suçluyu daha suçlu yoptı�ı gerçe�ini işlemekte. Toplumumuzun temelini oluşturan 
sistemin, gerçekte bu sistemin suçlaması gereken olayları nasıl sömürdü�ünü göstermekte. Dahası, bizim bu 
sistemimizin, daha sonra istedi�i gibi sömürmek için bu olayları bilerek yorottı�ı gerçe�ini vurguluyor bu 
film. Hillcoot, filmi yapmadon önceki oroştırmolorındo, gordiyonlor, psikologlor ve hapishaneye girmiş
çıkmış insanlarla görüştü. Sonuçta, tüm dünyada, tüm izleyenleri sersemleten bu film çıktı ortaya. 
Olo�onOstü gerilimli, kimi zaman sinir bozucu, çok güçlü politik amaçlı bir dram bu. antrol lndustıriol Prison is o modem maximum security prison locoted in the middle ol o desert in our 

mythicol country. The film begins ot the end. The prison has been "locked down" meoning that o 
tote of emergency has been declored and all inmetes are indefinitely confined to their cells and 

all privileges have \:ıeen withdrown "following the lotesi wove of violence that has plogued this institution 
for years." A "Committee" has been oppointed to report on its couses. The film, like the Committee, 
floshes bock to troce the events that have led to the lockdown. Three self-contoined "housing units", 
representing the three levels of security in the prison, are the locotions for the film. In the "general oreo" 
the inmetes get whot they wont, booze, sex, drugs, TV. The second groder; in "Administrotive 
Segregotion" oreo have restricted mowment and become the most dongerous. The solitories have no 
light, no sound. Just domp chomber; where the mind disintegrotes into o violence-filled sponge. With 
same redical changes in regulotions, the prison will become o cesspool of buggery and brutolity, of 
torture and treuma . . .  
The film i s  obout the foct that prison further criminolises its inhobitonts. l t  i s  obout the woy i n  which the 
system, upon which our society is bosed, has the copocity to exploit events that should be on indietmeni 
of it. Further, it is obout the foct that our system now deliberotely creotes those events in order to exploit 
them. To reseorch the movie, Hillcoot tolked to prison guords, psychologists and people who had been 
to prison. The result is o film whose povver has literolly stunned oudiences the world wide. lt is on 
extremely tense, sametimes horrowing, dromo that has o patent politicol intent. 

JOHN H I LLCOAT 

1 96l' de Avustralya'da do�du. 
Çocuklu�unu ABD ve Konoda'da 
geçirdikten sonra 1979'do ailesi ile 
birlikte Avustralya'ya döndü. 
Melbourne Film ve Televizyon 
Okulu'nda e�itim gördü. Kendini, 
orada bir yönetmenlik ve sanat 
yönetmenli�ine kolkışen bir kurgucu 
olarak tanımlar. 1978-1982 orasında 
üç kısa film çekti ve aynı zamanda, 
Elvis Costello, Crowded House, INXS 
ve daha di�er birçok pop müzisyeni 
için video-dip yopımın�o katkılarda 
bulundu. YA$A.YAN OLULERIN 
HAYALETLERI'nden önceki tek uzun film 
deneyimi, sanat yönetmenli�ini yoptı�ı, 
"The Nucleor Wor Film/Nükleer Savaş 
Filmi"dir ( 1984) . 

Born in Queenslond, Austrolio in 1 961 . 
He grew up in the US and Conodo, 
and returned with his family to 
Austrolio in 1979. He studied ot 
Melbourne's Film and Television School 
and distinguished himseli os on editor, 
venturing occosionolly into directian 
and ort direction. He shot three shorts 
between 1978 and 1982 and olsa 
colloboroted on pop videos for Elvis 
Costello, Crowded House, INXS and 
mony other acts. Prior to GHOSTS . . .  
his only feoture film experience wos 
os ort director on "The Nucleor Wor 
Film" ( 1984) . 
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DOKTORUN KRALLIGI 
DOC'S KINGDOM 

Yönetmen/Director: Robert Kromer SenaryoiSc:reenplay: Robert Kramer Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Robert Machover KurgıJEditing: Sandrine Cavafian, Christine Aya Müzik/Music: Barre Philipps 
OyuncularK:ast: Paul Mclsaac, Vincent McGalla. Ruy Furtado, Cesar Monteira, Raslyn Payne 
Yapım/Pradudion: Pablo Breneo Garance, Dominique Vigne! Dünya Hakları/Export Agent: Garance 45, 
Rue liancaurt 7501 4 Paris FRANCE Tlx, 250801 

1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 1 0' 

Doktor, Avrupa ile Üçüncü Dünya arasındaki sınırda yaşar. On yıl önce Afrika'daki bir savaş sırasında 
bir hastalı()a yakalanmıştır. Tıbbi teşhis kolerodır, oysa Doktor gerçek hastalı()ını bilir, umutsuzluk. 
Doktor kendini tanır, haklı bir hiddet, yüce idealler, gönüllü bir sürgünle son bulan dünyayı 

de()iştirme hayalleri, kendi şiddetiyle ba()ulan, yakın tarihte kaybolmuş bir adam. Artık kendi sınırlarına 
dayanmıştır. Derken Doktor iyileşmeye başlar; kayıp ideallerini bir içki şişesinin yardımıyla unulmaya 
çalışır . . .  Dünyanın di (ler tarafında, motorsiklet delisi genç Jim my yaşar. Büyük bir yarışa hazırlanırken 
yaşamındaki en önemli varlı()ın, annesi Rez'un bir araba kazası geçirdi()ini duyar. Annesinin kaza sırasında 
üzerinde bulunan ete()inin cebinden, beyaz cüppesinden doktor ya da rahip aldu()u anlaşılan bir adamın 
resmi çıkar. Resmin arkasına bir not karalanmıştır. "Çok hastaydım. Şimdi daha iyiyim, yıllık mektubumu 
yakında yallayaca()ım. Sevgiler, Doktor." Jimmy bu "Daktor"un kim oldu()unu çok iyi anlamıştır. En iyi 
arkadaşı sandı()ı annesi, ona babasının o küçükken öldü()ünü anlattı()ında yalan söylemiştir. Bunun üzerine 
Jim my motoruna otlar ve babasını bulmak üzere yola koyu lur. Bu iki insanın yaşamları er geç kesişecektir . . .  T:e Doctor lives on the frontier betvveen Europe and the Third World. Ten years ago, during o war in 

Africa, he caught an ilness. The official diagnosis is cholera, bul Doc knows the real name of the 
disease, despair. The Doctor knows himself, righteous anger, high ideals, dreams of changing the 

world; finally o voluntary exile; o man lost in his own violence, o man lost in contemporary history. He 
had reached his limits. Now Doc is recuperating; he tries to forgel his los! ideals with the help of o 
bottle . . .  ü"n the other side of the world lives Jim my, o bay crozy about motoreye i es. He was preparing 
for an impartant competition when he heard that the most important person in his life, Roz, his mather 
had been in o car accident. Jimmy was putting away his mother's clothes, what she wos wearing in the 
occident, when he found the photogroph in o skirt pocket, o shot of o man, o priest perhaps or o 
doctor, it was hard to teli in the white gown, standing in front of o building. Scrowled on the back of the 
photo, o note, "1 have been very sick. 1 am belter now, and my annuel letter will fallaw soan. All my 
love, Doc." Jimmy knew perfectly well who this "Doc" was, and he knew that his mother, his so-called 
perfeci friend, had lied to him when she !old him his father had died when he wos very young. So he 
elim bs on the bike and goes to find him. The ir two lives are destined to cross . . .  
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ROBERT KRAMER 

1 940'ta New York'ta do()du. Üniversite 
çalışmaları Batı Tarihi ve Felsefe 
üzerinde yo9unlaşh. Alhmışlarda, ABD 
politik gençlik hareketleriyle yakından 
ilgilendi. Otuz yaşına kadar, 
Hollywood dışında yapılan en önemli 
Amerikan filmleri arasında sayılan iki 
filme imzasını attı . 70'Ii yıllarda New 
York'un en önemli 
''underground/yerolh'' 
yönetmenlerinden biriydi. Sinema 
yaşamını ABD'de oldu()u kadar 
Fransa'da da sürdürtlü. Filmleri 
uluslarorası festivallerde sayısız ödül 
kazandı. 

Barn in New York in 1940. His past
secondary studies focused on 
Oçcidental History and Philosophy. In 
the sixties, he was closely connected 
with the palilical movements of the 
yauth in the USA.. At thirty he had 
produced two feature length films 
considered among the most impartant 
made outside of Hollywood. He was 
one of the most impartant 
underground filmmakers in New York 
during the 70s. He has pursued his 
career in Fronce as well as the US 
and his films have wan numerous 
awards on the international festi110l 
circuit. 

FILMLERI / FI LMOGRAPHY 
1965 Faln 
1966 In the Country/Kırda 
1 967 The Edge/Kenar 
1969 Ice/Buz 
1 970 The People's WaıfHalkın Sa110şı 
1975 Milestones/Kilomehre Taşlan 
1977 Scenes from the class struggle 

in Portugai/Portekiz Sınıf 
Mücadelesinden Sahneler 

1 980 Guns/Silahlar 
1981 Naissance!Do()uş 
1984 Nohre NazifBizim Nazi 
1 985 Diesel 
1 987 Doc's Kingdam/Doktor'un 

Krallı()ı 
1 989 Route One USA/Yol Bir ABD 



SHOAH 

Yönetmen/Director: Cloude lonzmonn Görüntü Yönetmeni/Photography: Dominique Chopuis, Jimmy 
Glosberg, William lubtchonsky KurgıJEditing: Zivo Postec, Anno Ruiz Yapım/Pradudion: Cloude 
lonzmonn, Aleph Film, Historio Films Dünya Hakları/Export Agent: MGI 1 22 rue lo Boetie 75008 Paris 
FRANCE Tlx: 643 529 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 l .  Bölüm - Port: l 273' 2. Bölüm - Port: 2 290' 

Bu son derece uzun, oma çok etkileyici belgesel, l 974'te başlayıp, yı l larca süren bir hazırlayıcı 
anketin ardından, 1976-1981 yılları orasında geçekleştirilen on de(lişik çekimde harcanmış 300 
saatlik filmden kurgulonon, dokuz buçuk saatlik bir film. Cloude lonzmonn, o korkunç günlerden so() 

kalanları, kampların yakınlarında yaşoyan ve ne olup bitti(lini iyi bilen Polenyalıları ve "Yahudi sorununo 
son çözüm"ün sahneye konmosında rol oynayan Almanları bularak, onların tanıklıkları ile, tarihin bu trajik 
sayfası üzerine en olo(lonüstü belgeseli yaratmış. Film herhangi bir arşiv dokümanını bulundurmuyor; 
sadece olayiann geçti(li yörelerde, bugünün Polonyosındo, günlük yaşamdon kesitierin de yer oldı(jı bir 
dizi röportojo dayanıyor. Yönetmen tanıkları sorgulorken, çeşitli suskunluklorlo karşılaşmasına ro(lmen, 
onları konuşmaya zorluyor. Eski mahkumlar bazen hıçkırıklaro bo(luluyor, Polenyalılar hala yahudi 
düşmonlı(jı kokan anılarını aktarıyor, eski eellotlar kişisel sorumluluklarını unutmo gayreti içindeler . . .  
jbronice "ortadan kaldırma, yo k  etme" anlamına gelen SHOAH, sadece trajik bir tanıklıklar silsilesi de(lil; 
aynı zamonda bir müzik eserinde oldu(lu gibi, bir tema üzerine yontemalar (morşondiz trenleri; Treblusko, 
Sobadar ve Auschwitz gerları gibi) ve çeşitlemelerle süslenmiş görsel bir şiir. Bu ilgi çekici film, şimdiye 
kadar oçıklonmomış birçok bilginin yanısıra, gaz odalarının vorl ı(jının reddine dayandırılan rezilce iddiolara 
bir son verilmesi için yeterli belgeleri de ortoya koyuyor. T:is extremely lengthy but very impressive documentory wos ochieved alter o long preporotory survey 

torted in 1974. The linol film of nine and live hours wos edited from ten dillereni shootings mode 
between 1976-81 that odded up to 300 hours. Cloude lonzmonn inquired the survivors, witnesses 

and the occomplices of those terrible doys. The director has found the survivors of the old concentrotion 
comps, the Polish viilogers who lived in the vicinity of such comps and who were owore of the focts, and 
the Germons who .contributed to the "finol solution to the Jewish problem". With their testimonies, he 
creoted the most extroordinory documentory ever mode on this trogicol page of history. The film does not 
centcin ony orchivol .documents; it relies on o series of interviews that include scenes from the 
contemporory Polish doily life in reel locotions. The director forces the witnesses to speok despite their 
silence. Ex-prisoners sametimes burst into teors, the Polish teli their memories that stili reflect their onti
semitism, form er executioners are in stroin to forgel the ir individuol responsibilities . . .  

SHOAH (Hebrew for onnihilotion) i s  not only o trogicol series of testimonies, but o visual poem enriched 
by leitmotives -the corgo troins, Treblusko, Sobadcr and Auschwitz roilwoy stotions- and voriotions on o 
theme os il in o musicol piece. With the documents and information it discloses, this interesting film proves 
once more the nonsense of the scondoleous cloims on the non-existence of the gos chombers. 

CLAUDE LANZMANN 

1 925 yılında, Paris'te do(ldu. 2.Dünyo 
Savaşı sırasında, daha lisedeyken 
"Fransız Mukavemet" hareketine 
katı ldı. Felsefe e(litimi gördü. l 952'den 
beri şu onda yöneticili(lini yoptı(lı "l.es 
Temps Modernes" dergisine katkılarda 
bulundu. l 970'e kadar, zamanını bu 
dergiye ve gozetecili(le ayırdı. 1970 
yılında sinemaya geçti ve "Niye !srail" 
filmini yaptı. SHOAH üzerine 
oroştırmolorını 1 974 yılında başlattı ve 
yıllarca süren bir çalışma sonunda, film 
1 985 yılında sinemalarda gösterime 
çıktı(lındo bütün dünyoda büyük ilgi 
topladı. 

Born in Paris in 1 925. During WW2, 
he colloboroted with the "French 
Resistonce" while he wos stili in 
high school. Since 1 952 he has been 
colloboroting wittı the litterory 
mogazine "l.es Temps Modemes", 
where ,he is o director now. He shored 
his time between this mogazine and 
journolism Iili 1 970. The same year he 
storted his activities in cinemo and 
reolised his first film "Why lsroel". He 
goes on with his preporotions for 
"SHOAH" in 1 974 and alter o 
tremendous work which losted severol 
years, he represents the film in 1 985, 
to critica! occloim all over the world. 
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BiR ÖLÜDEN MEKTUPLAR 
PiSMA MiORTVOVO TCHELOVEKA 
LETIERS FROM A DEAD MAN 

Yönetmen/Director: Konstantin l.opouchanski Senaryo/Screenplay: Konstantin l.opouchanski, Vjacheslav 
Rybakov, Boris Strougatski Görüntü Yönetmeni/Photography: Nikolai Prokoptsev Kurgu/Editing: T. Pulingi 
Müzik/Music: Alexander Zhurbin OyuncularfCast: Roland Bykov, 1. Ryklin, V. Michailov, A. Sabinin, N .  
Griakalova, V. l.obanov, V. Maiorova, N.  Gryakalova Yapım/Production: lenfi lm Studies Dünya 
Hakları/Export Agent: Goskino USSR Gnezdnikovsky per. 7 ı03877, Moscow USSR Tlx, 4 ı ı 4 ı 7 KIN O SU 
ı 986 1 35 mm.  1 Renkli (color) 1 87' 

Bir kazanın yol açtığı nükleer yıkımın ardından, kentte sokağa çıkma yasağı uygulanır. Hayatta kalan 
insanlar bir tıbbi komisyon tarafından incelenir. Yalnızca genç ve sağlıklı olanlar, atmosfer 
radyasyondan arınana değin, 30-50 yıl kalacakları merkez sığınağına alınır. Nobel ödülü sahibi 

profesör l.orsen, karısını ve oğlunu aramak için merkez sığınaktan ayrıldığından beri, bir müzenin yıkıntılar 
altındaki bedrum katında barınmaktadır. Radyasyondan ölmek üzere olan karısını bulur, ancak 
deneyimlerini aktardığı, düşünsel mektuplar gönderdiği oğlundan hala bir haber yoktur. Profesör, bunca 
radyasyondan sonra, artık yaşayan bir ölü olduğunun bilincindedir; ama herşeye karşın, bu yıkımın tüm 
gezegeni etki lemediğini bilimsel olarak kanıtlamaya çalışır. Profesör l.orsen yaşlı bir papaz ve genç bir kızın 
koruması altındaki yaralı, dilsiz, öksüz çocuklardan oluşan bir grupla karşılaşır. Çocuklar merkez sığınağa 
alınmayınca, kız da orada kalmayı kabul etmemiştir. Sonuçta l.orsen de onlara katılır ve yürek parçalayıcı 
bir noel geçirirler birlikte. Bu geleneksel kutlamanın onların yaşama direncini artıracağını ummaktadır 
profesör. Sonra, çocukların önünde dışarıya çıkıp, karanlığın içine dalar ve ölür. Son sahnede, karın içinde 
belirsiz bir geleceğe doğru yürüyen çocuklar vardır. 

"Stalker"da Tarkovski'nin yardımcılığını üstlenen Konstantin l.opouchanski'nin bu etkileyici filminin her 
sahnesinde ustanın etki lerini görmek olası. Ancak yönetmen, neredeyse tümüyle sepya ve mavinin 
tonlarından süzülmüş renklerde çektiği bu filmde kendi dilini kurmayı başarıyor. insanlığın iç karartıcı 
sonunu korkutucu bir kehanetle ya da en azından bir uyarı ile önümüze seren BIR OLUDEN MEKTUPLAR, 
konusunun içerdiği yoğun karamsarl ığa karşın, tek umut yolunun gene insanda olduğunu gösteriyor. 

Following o nuclear holocaust triggered by accident, o militery curfew is enforced in a devestated 
city, and groups of survivors are screened by o medical commission, only the young and healthy are 
welcome in the already overcrowded central bunker where they are scheduled to remain for 30 to 

50 years until the atmesphere becomes radiation-free. l.orsen, o Nobel Prize winning professor is 
restricted to the besement ruins of o former museum alter leaving the central bunker to lock for his wife 
and son. He found his wife, now dying of radiotion sickness but not his son, to whom he mentally 
addresses letters delciling his experiences. The professor knows that, due to his exposure to radiation, he 
is already o dead man, yel, despite everything, attempts to prove scientifically that the devastation was 
not global, and that the planet is not now uninhabitable. l.orsen comes upon anelher group, same 
traumatised, mute orphanage children in the care of an aged paster and o girl who refused to leave for 
the central bunker when the children are rejected. Eventually l.orsen will choose to join them and they 
celebrate o heart-rending christmas together. He hopes that the Iraditicnal celebration will awaken their 
will to survive, then leads them out into the darkness belere he dies. l.ost shot has kids marching off 
through the snow to an unknown future. 
Konstantin l.opouchanski was an assistant to Tarkovsky on "Stalker" and the master's influence is visible in 
every shot of this stunning fi lm .  Employing the pace, rhythm and visual command of the medium he has 
nevertheless found his own voice in this film shot almasi enlirely in sepia tones and blue tints drained of 
color. lts bleak view of the end of humanity is marked by o deseloting sense of prophecy, or at least 
warning, and its sincerity is unquestionable. Despite the grim horror of its theme, LETIERS FROM A DEAD 
MAN is o compu lsive watch and o remarkably evocative work. 
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KONSTANTI N 
LAPOUCHANSKI 

ı947 yılında Ukrayna'da do0du. 
Müzik, keman ve kompozisyon 
çalışmalarına Kazan'da başladı. 
Sinema okuluna girmeden önce, 
leningrad Konservatuarında keman ve 
müzikoloji eğitimi gördü. Emile l.otianOl 
ve Andrei Tarkovsky'nin· öğrencisi oldu. 
ı 977-78 yıllarında ilk kısa filmini yaptı, 
"A Time of Wind and Tears/Rüzgar ve 
Gözyaşları Zamanı". "Stalker" filmindı 
Tarkovsky'ye asistanlık yaptı . Eğitimini 
tamamladıktan sonra ı980'de lenfilm 
stüdyolarında ödül kazanan yapıtı, üç 
bölümlük "Solo"yu gerçekleştirdi. i lk 
uzun metrajlı filmi ı986 yılında yaptığı 
BiR ÖLÜDEN MEKTUPLAR'dır. 

Born in Ukraine in ı947. He started 
his studies of music, violin and 
composition at Kazan. He was trainec 
as o violinist and musicologist at the 
leningrad Conservatory, belare 
entering film school. His teachers werE 
Emile l.otianou and Andrei Tarkovsky. l ı  
1977-78 he made his first short film, 
"A Time of Wind and Tears". He then 
worked as an assistant for Tarkovsky 
on "Stalker". At the end of his studies 
he made the award-winning three-par 
short film, "Sola" at the lenfilm studio: 
in ı 980. His first feature film is 
LETIERS FROM A DEAD MAN ( 1986) 



ÇAGIM IZ IN  AYNASI  S i N EMA iR LANDA CUMH U RiYETi - ABD 

C IN EMA TH E MIRROR OF OUR T IMES REPUBUC OF I RE LAND - U SA 

CAL 

Yönetmen/Director: Pot O'Connor SenaryciScreenplay: Bemord Moc loverty Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Jerzy Zielinski Kurgu/Editing: Michael Brodsell Müzik/Music: Mark Knopller 
Oyuncuları'Cast: John lynch, Helen Mirren, Donall McCon, Steven Rimkus, John Kovonogh 
Yapım/Produdion: Stuart Croig, David Puttnom Dünyo Hakları/Export Agent: Goldcresi Films & TV ltd. 
51 Halland Street, Kensington, london W8 7JB ENGLAND Tlx: 267458 goldcr 
1984 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 102' 

Ondokuz yaşındaki Cal ve bobası Shomie, Kuzey lrlondo'do, bir protestan mahallesinde 
yaşamaktadır. Buradaki tek kotalik aile olarak çevreden gelen tehditlere artık olışmışlordır; ancak 
kötü olaylar beklemektedir onları. Gerçekte pek hevesli olmoso do, Cal, bir IRA eylemeisi olarak 

oronmoktodır. Onun birtakım olaylara karışması başına bir sürü iş açmıştır. Tıpkı Kuzey irionda'nın içinde 
bulundu!ju durum gibi, o do koçışı olmoyan bir çember içinde kıskıvrak yakolonmıştır. içten gelen bir 
duygu ile kurtuluşunun Morcello'do oldu!juno inanır. Kütüphonede yeni çalışmaya başlayan bu dul kadının, 
itolyan kanı ve kotalik inançları dolayısıyla, birlikte yaşodı!jı, kocasının protestan ailesi ile önemli sorunları 
vardır. Genç adam Morcello'yı işte ve kilise törenlerinde uzaktan izler, onunla konuşma fırsatları yaratmoya 
çalışır. Kodının liberal görüşlü koynonası Col'e çifılikle bir iş önerdi!jinde, bunu coşku ile kabul eder 
delikanlı. Shomie'nin evi fanatik komşuları tarafındon yakılınca, Cal çiftlikteki sahipsiz bir kulübeye taşınır; 
böylece birbirlerine daha yakınloşırlor. Kendi soyutlanmışlı!jı içinde kısılıp kalmış olon Morcello, bu yalnız 
gencin ilgisine yavaş yavaş karşılık vermeye boşlar ve ilk günlerin o e!jlenceli şefkat duygusu aşka dönüşür 
zamanla. Politik bo!jlontılorındon uzaklaşmak için çaba horcayan Cal, geçmişini bir yana bırakıp, bu kısa 
sonbahar idilini uzatmaya çalışır. Ancak, yazgısı, koçmaya çolıştı!jı geçmişi, ve hele eski militan 
arkadaşları kolay kolay peşini bırakocak gibi de!jildir. 
Bu ocıklı ve etkileyici öykünün ayrıntılara dikkatli yönetmeni Pot O'Connor, filmini, "kesin bir politik bildiri" 
olarak görmemekte. Ono göre bu film, "güç koşullar altındaki lrlondolıların duygularıyle nasıl boşa 
çıktıklarını" irdeleyen bir çalışma sadece. Ancak yine de CAL, birçokları için, Kuzey Irionda'da 
yaşanmakta olon şiddet ve başkaidırıyı gözler önüne seren güçlü bir film olacaktır. Mark Knopfler'in 
unutulmoyacok müzi!jinin de katkıları ile bu görkemli film, birçok övgüye aday. 

Cal, o nineteen-year-old kid and his father Shamie, the lone Cotholics in o bleok protestant housing 
estote in Northern lrelond, are eecustamed to threots of violence, yel neither is prepared for its 
destructive reality. As on IRA octivist, however reluctont, Cal is o wonted man. By his involvement, 

he has creoted problems for himseli that mirror those in the beleoguered province. like Northern lrelond 
itself, he is cought up in o cycle from which there is no obvious escape. lnstinctively, he feels that 
solvetian lies with Morcello, the new employee ot the library. She is o widow whose Ilalion blood and 
Cotholic convictions inevitobly put her ot odds with the Protestant in-lows with whom she lives. He 
wotches her from a distonce, ot work and ot Mass, then mokes tentotive, opporently occidentol contoct. 
When he is offered o form lobourer's iab by her liberal mother-in-low, he occepts it with olocrity. The 
poir are thrown stili ciaser together when Shomie's house is burned down by loyolist neighbours, and Cal 
moves into o derelict cottoge on the form. Trapped in her awn isolotion, Morcello groduolly responds to 
the needs of the lonely boy, and omused offection turns into something akin to love. By making positive 
efforts to ovoid his politicol ossociotes, Cal tries to renounce the post and prolong his brief outumnol 
idyll. But the fotes, let olone his hord line task mosters, are not so eosily oppeosed. 
This is o sad, poignont story directed with o coreful eye for detoil by Pot O'Connor who sees the picture 
"Not os o definitive politicol stotement" but os o study in how the lrish people "cope with emotions 
under conditions of great difficulty". Nevertheless CAL is o powerful movie that for mony people will help 
illuminote the current violence and upheoval in Northern lrelond. Superbly filmed, and memorably scored 
by Mark Knopller, CAL is o rore, adult, intelligent, good movie. 

PAT O'CON NOR 

irionda'da bir  Katalik olarak do!jon Pot 
O'Connor, küçük bir kosaba tüccarının 
altı çocu!jundon biridir. 1 7  yaşında 
liseyi bitirdikten sonra Ingiltere'ye gitti. 
Orada ilginç işlerde çalıştı. Onsekiz oy 
sonra do Koliforniyo'ya giderek 
UCLA 'de film e!jitimi görmeye başladı. 
1970 yılında, slajyer yapım yönetmeni 
olarak televizyondo ilk işine girdi. 
izleyen yıllarda, güncel olaylarla ilgili 
politik içerikli belgeseller yapımında 
önde gelen kişilerden biri ?ldu. Yoptı!jı 
belgeselierin ço!ju Kuzey Irionda'da 
çekilmiştir. Sovyetler Birli!ji, ispanya, 
Portekiz ve ingiltere'de de programlar 
yaptı . CAL ilk uzun metrojlı lilmidir. 

Pot O'Connor was born in Ardmore, 
West Woterford, lrelond one of the six 
children of a smail town businessmon. 
Born o cotholic, he left school with 
the equivolent of A-levels ot the age 
of seventeen and mode his woy to 
England. There he took odd jobs in 
insurance and o wine cellor. Alter 
eighteen months, he went to Colilornio 
and enrolled for o B.A. course that 
included film studies ot UCLA. In 
1 970, O'Connor gol his lirst television 
job os o troinee producer director. 
During the next years, he estoblished 
himseli os one of the leading makers 
of politically orientated current offoirs 
documentories, mony of them shot in 
Northern lrelond. He olsa mode 
programmas in Russio, Spoin, Portugol 
and England. CAL is his lirst feoture 
film. 
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BORC 
LA DEUDA INTERNA 
THE  DEBT 

Yönetmen/Director: Miguel Pereira SenaryoiScreenplay: Miguel Pereira Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Gerry Feeny Kurgu/Editing: Gerry Feeny Müzik/Music: Jaime Terres Oyunculartcast: Juan Jose Camero, 
Gonzalo Morales, Juanita Caceres, Ana Maric Gonzales, Guillermo Delgado, Rene Olaguivel 
Yapım/Production: Julio lencina, Sasha Menocki, Yacoraita Filmt ltd, Main/rame Films Production, British 
Film Institute, Channel Four Television Dünya Hakları/Export Agent: Mary Davies BFI Production 29 
Rathbone Street london W1P 1AG ENGLAND Tlx, 27642 bfı ldn g 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 96' 
• •  

Oykü Arjantin'de, And dağlarının zirvesinde 4000 metre yükseklikte, uzak bir köyde gelişir. 
Veronico Cruz, bu acımasız doğa parçasında büyükannesi taralından yetiştirilen bir yerli 
çocuktur. Annesi onu dağururken ölmüş, babası da hayatını kazanmak için uzaklara gitmiştir. 

Çocuk, köy okulunu yeniden hizmete açmak için bir öğretmen gelene kadar yapayalnız büyür. 
Büyükannesi sonunda okula gitmesine izin verir ve öğretmenle aralarında alışı lmışın dışında bir ilişki başlar. 
Veronico, sürekli gemicilerden ve denizlerden söz eden bu adamı babasının yerine koyar. 1976'da 
Arjantin'de askeri darbe yapılır; ve ne Veronico'nun uzak köyü ne de düşleri bu acımasız diktatörlüğün 
getirdiği trajik olaylardan kaçabilir. Öğretmen başka bir bölgeye tayin olur, Veronico ise köyünden 
ayrılmaz, böylece ilişkileri kopar. Birkaç yıl sonra Falkland Savaşı başlar. Köyden uzun süredir haber 
alamayan öğretmen bilgi edinmek için köye döner. Köydeki yaşlılardan biri ona Veronico'nun denizci 
üniformasıyle çekilmiş bir resmini gösterir. Resmin üzerinde "Belgrano Arkadaşları" yazmaktadır. Belgrano, 
Falkland savaşında ingilizler tarafından batınion bir savaş gemisidir! 

Konusunu yaşanmış bir olaydan alan, BORÇ filmi Arjantin'in ıssız bölgelerinde yaşayan, unutulmuş 
insanların karşılaştıkları haksızlıkları anlatmakta. Bu insanların evlerini terkederek ekmeklerini başka yerde 
aramaktan başka seçenekleri yoktur. BORÇ. özellikle yarıcahil yerel yöneticileri anlatırken etkili olan bir 
mizah anlayışına da sahip. Öykü çok dokunaklı ama öncelikle askeri diktatörlük ve savaşa karşı çıkmakta 
ve bunların alt tabakalarda yarattığı güçlükleri vurgulamaktadır. 

The story unfolds in o remote viiiage in Argentina, 4000 meters up in the Andes. Veronico Cruz is 
an lndian boy raised in harsh surroundings by his old grandmother. His mather died in chitdbirth 
and his father left for distant parts to make o living. The boy grows up in solitude and isolation until 

one day o teacher arrives in the village, to reestablish the school. His grandmother linally lets him join 
the school, and he /orms an unusual relationship with the teacher. Veronico comes to lind o father ligure 
in this man, who arouses his curiosity about seelarers and the g reat oceans. In 1976, Argentina suffers o 
mil itery coup and neither Veronico's remote viiiage nor his dreams escape the tragic events unleashed by 
o ruthless militery dictatorship. When the teacher is sent to anather region and Veronico decides to stay 
where he is, their relationship is broken off. A few years later Falklands War begins. The teacher has had 
no news from the viiiage for ages and makes enquiries. The viiiage elder shows him o snapshot of 
Veronico in o sailor's uniform, inscribed with the words, "The Comrades of the Belgrano". The Belgrano 
was o war-ship sunk by the British during the Falklands war ! 

Based on o true story, THE DEBT depicts the injustice and the state of oblivion in which people live in the 
deseiate regions of Argentina; they o/ten have no other choice than to leave their land in search of 
belter lives elsewhere. THE DEBT contains its share of humor, which becomes quite scathing in the 
depiction of some serni-literole local authorities. The story is indeed moving, but it is primarily o powerlul 
denunciation of militery dietatarship and war, and the hardships that they inllict on the lower classes. 
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MIGU EL PERE IRA 

Arjantin'in Jujuy kentinde 1 957'de 
doğdu. Arjantin'de birkaç sinema dersi 
oldı, kısa bir süre hukuk okuduktan 
sonra University of Minnesota'da bir yıl 
sinema eğitimi gördü. 1982'de london 
International Film School'dan 
yönetmenlik diplaması aldı . Bu süre 
içinde birçok belgesel film çekti ve 
Güney Amerika'yı gezdi. Arjantin'e 
dönüsünde film cekiminin her 
aşam

.
asında çalıŞtı. ingiltere'ye 

taşındıktan sonra, londra 'daki film 
yapımevlerinde serbest kamero esistanı 
ve ses kayıtçısı olarak çalıştı. BORÇ'u 
tamamlayarak otuz yaşınde konulu bir 
film çekme düşünü de gerçekleştirdi. 

Born in Jujuy province, Argentina, in 
1957. He followed severa l film courses 
in Argentina, studied law for o short 
period and took o year of film studies 
at the University of Minnesota. He 
obtained o Diplama in Filmmaking at 
the london International Film School in 
1982. During this time he also shot 
many documentaries and traveled 
araund South America. On returning 
to Argentina he worked in every area 
of filmmaking. Sine e coming bo ek to 
live in England he has worked with 
several film workshops in london and 
as o freelance camere assistant and 
sound recordist. With the completion 
of LA DEUDA INTERNA he has 
fullilled his dream of directing o 
feature film by the age of thirty. 
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TEPEDEN TIRNAGA 
p p R 

STRAIGHT TO THE H EART 

roneımen/Uıreclor: l.eo rool :;enaryor.;creenploy: Leo �ool, Moreel tleoulieu, bosed on the novel 
"Kurwenol" by Ywes No'IOne) Görüntü Yönetmeni/Photography: Pierre Mignot Kurgu/Editing: Michel 
Areand Müzik/Music: Osvoldo Mantes Oyunculaıı'Cast: Motthios Hobich, Michel Voilo, Johonne-Marie 
Trembloy, Jeon-François Pichelli, Kim Yoroshevskoyo Yapım/Production: les Films Tele'scene Ine. Dünya 
Haklorı/Export Agent: les Films Transil Ine. 402, rue Notre-Dome East Montreol H2Y 1C8 Quebec 
CANADA Tlx: 55-60074 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Foto muhobirli�i yapan Pierre Kurwenol, dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmış, gezileri sırasında tüyler 
ürpertici görüntülerin foto�rofını çekmeyi başarmıştır. Son on yıldır Pierre, David, Saroh ve kedileri 
Triston birorada yaşamaktadırlar. Birliktelikleri sıcak ve güçlü bir sevgiye dayanır. Film, Pierre'in Orta 

Amerika'daki bir görevini bitirdikten sonra Montreol'o dönüşüyle açıl ır. Pierre bir cinayetle ilgili son derece 
çarpıcı foto�raflorlo döner ülkesine; ancak içinden bir şeylerin sona erdi�ini duyumsomoktodır. Kendisi 
Amerika'da iken, David ile Saroh'nın evden taşındıklorını ö�renir. Hamile kolon Soroh çocu�u do�urmok 
istemiş, David de onunla yaşamayı seçmiştir. Pierre son bir öykü üzerinde çalışmaya karar verir; bu kez 
konu yaşodı�ı kent Montreol olacak, bu kenti sevdi�i insanlara yazılmış bir tür uzun bir mektup gibi 
işleyecektir foto�roflonno. Arkadaşlarını bu kentin içinde arayacak, onları bu kentin de�işik köşelerinde 
izlemeyi deneyecektir. Tıpkı bir foto�roftoki belirsiz imgenin banyo sırasında kullanılan ilaç soyesinde 
yovoşço biçim kazanması, belirginleşmesi gibi, Pierre de o güne dek hiç farkında olmodı�ı bir Montreol' i , 
kendi zihinsel durumunu yansıtan bir kenti keşfeder. Bir gün Pierre'in bu araştırması sona erer ve Pierre 
boşkolonnın ve kendisinin edilgen bir tonı�ı olmayı bir yana bırakır. Bu dünyadon kaçarak, uzak bir köy 
evinde yalnızlı�ını yaşamayı seçer. Ancak burada, bu köy evinde ruhunun derinliklerine yönelik 
yolculu�unu sürdürebilecektir. 

Bu son derece şiirsel lilmde, Kurwenol'in yolun sonuno do�ru adım adım yokloşışını izleriz. Şehrini 
keşfetme gayreti, ono kendi yaşamıyla borışma şansını do verecektir. Gerçek bir yaşamın öyküsünü 
onlaton her !ilmin bizde uyandırdı�ı trajik duyguyu bu lilmde de duyonz: Pierre'in son görevi kötü bitmiştir. 
Filmin sonunda Pierre'in ölmüş ya do ölmemiş olması de�ildir asıl önemli nokta; çünkü çocuklar hiçbir 
zornon ölmezler, tıpkı sonsuzlara uzanan umut gibi. 

Pierre Kurwenol ,is o photojournolist. He has trovelled the world and coptured its horrors on film. For 
the lost ten years, Pierre has lived with David, Soroh, and Triston, their cot. The love they share is 
strong and worm. The film opens os Pierre is returning to Montreol from on ossignment in Centrol 

Americo, bringing bock the brutol pictures of o murder. Something in him has snopped. He lecirns that 
David and Soroh moved out while he wos owoy. Saroh is pregnont, and wonts to keep her child, and 
David is reody to stoy with her. Pierre decides to begin o linol story, on his own city this time os o kind 
of long letter to the ones he loves. He will lock for them, ottempt to fallaw them through that city. Just 
like the develeper that slowly reveals the loteni image, he discovers o Montreol which up to now he has 
been unowore of, o city which reflects his stote of mind. The day orrives in wh.ich his explorotion comes 
to on end and which Pierre is oble to step being the impossive witness of others and of himself. Fleeing 
from the world, he seeks isolation in o country retreot. Only there can he fallaw his journey inward -
STRAIGHT TO THE HEART. 

In this deeply poetic film, we fallaw Kurwenol on his journey lo the end of the road. Exploring his city 
ollows him to get bock into touch with his own life. His linol ossignment ends bodly, os we soy when o 
film is the story of o reel life. ls he deod . . .  or isn't he ? Thot!s not the point ! A child never dies. And 
there is olwoys hope. 

LEA POOL 

1950 yıl ında isviçre'de do�on leo 
Pool, 1975 yı lında Konoda'ya göç 
etti . Üç yıl sonra Montreo l 'de Quebec 
Üniversitesi'nin i letisim Sonation 
bölümüne girdi. o' zamandon 
boşlayorak sayısız video yopımının, 
kısa belgesel ve konulu !ilmin, 
televizyon programının yönetmenli�ini 
yaptı . 1 978'den 1 983'e dek Quebec 
Üniversitesi'nde sinema ve video 
üzerine dersler verdi. ilk uzun metrojlı 
filmi "lo Femme de I'Hotel"i 1983-
1 984 yılında çekti. izleyicilerin ve 
eleştirmenlerin büyük ilgi gösterdikleri 
bu film çok soyıda ödül kazandı .  1985 
yılında Pool, yine izleyici lerle 
eleştirmenlerin büyük ilgisini kozanon 
"Anne Trister"i; 1988'de ise 
senaryosunu yazılmasına do katkıda 
bulundu�u TEPEDEN TIRNAGA filmini 
yönetti. 

Born in Switzerlond, in 1950; she 
emigroted to Canoda in 1975. Three 
years loter she entered the Universile 
du Quebec o Montreol in 
Communicotion Arts. Since then, she 
has directed numerous video 
productions, short documentory and 
liction lilms, and television programs. 
From 1978 to 1983, she thought film 
and video ot the Universile du 
Quebec. Pool directed her first feoture
length film, "lo Femme de I 'Hotel" in 
1 983-84. lt wos very wormly received 
by oudiences and by critics, and it 
won numerous owords. In 1985, Pool 
directed "Anne Trister" which wos 
anather populer and criticol success. 
In 1988 she co-scripted and directed 
A CORPS PERDU. 

F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1 978 lauren! lomerre, partier/Kopıcı 

lauren! lomerre 
1 979 Sirass Cafe 
1980 Planet/Gezegen (TV serie) 
1 982 Eva en transit (video TV) 
1984 lo !emme de l 'hotei/Otel Kodını 
1 986 Anne Trister 
1988 A corps perdu/Tepeden Tırno�o 
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ÇAGIMIZ IN AYNASI  S i N EMA SSCB 
�-

CI N E  MA, TH E M IRROR OF OUR TIMES USSR 

SOGUK '53 YAZI 
KHOLODNOYE LETO PiATDESiAT TRETiE O 
COLD SUMMER OF 1953 

Yönetmen/Director: Alexander Proshkin Senaryo/Screenplay: Edgor Dubrovsky Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Boris Brozhovsky Müzik/Music: Vladimir Mortynov Oyunculan'Cast: Voleri 
Prijemychov, Anateli Popnov, Victor Steponov, Nino Usotovo, Zoyo Buryok Yapım/Production: Mosfilm 
Dünya Hakları/Export Agent: Sovexpertfilm Kolosnyj per. 1 4  103 009 Moscow USSR Tlx: 41 1 1 43 

1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 97' 

Stalin'in ölümünden hemen sonra Berio tarafındon çıkarılan bir af ile hapishaneden çıkan altı adam, 
küçük bir kasabado soygun yaparken bir polisi öldürür ve taygolar bölgesinde saklanırlar. Yiyecek 
arerken bir Sibirya nehri kıyısında kurulmuş küçük bir balıkçı köyüne gelirler. Fazla çaba 

harcamadan, malzeme deposunun korkak yöneticisinden silah almayı başarırlar ve kendilerinden bir gün 
önce köye gelmiş bir polisi öldürürler. Zavallı köy halkının gözünü korkutorak, belirli günlerde köye gelen 
gemiyi ele geçirmelerini isterler. Takma adı "Pala" olan Sergey Bossargin, bu haydullara karşı direnir. 
Sergey Bossargin haksız yere suçlanmış ve bu köye sürülmüş eski bir Sovyet Ordusu haberalma ojanıdır. 
Boşkalarının yaşamiarına de!:)er vermeyen insanlara duydu!:)u nefret, sa!:)ır ve dilsiz lyudmila'nın küçük 
kızına olan büyük sevgisi, savunmosız kadınların ve yaşlıların yaşamlarını koruma sorumlulu!:)u ve onur 
duygusu ile harekete geçer. Kendisi gibi, baskıcı yönetimin bir başka kurbanı, eski mühendis f\likoloi 
Povlovich Starobogatov da ana katıl ır. Haberalma servisinde yüzbaşı olan Bassergin'in tersine, çarpışma 
konusunda hiçbir deneyimi olmayon Starobogatov, haydutlarla giriştikleri çatışmada öldürülecektir. 

Film, Sovyet insanının yaşamında gerçekleşecek önemli de!:)işikliklerin başlodı!:)ı 1953 yılının so9uk' bir yaz 
gününde, 24 saat içinde başlar, gelişir ve biter. Oldukça de!:)işik ve şaşırtıcı türde bir Sovyet filmi. 

Releosed from jail in consequence of an omnesty granted to eriminals by Beria alter Stolin's death, 
six men kill a peliceman when they are robbing in o little town; thereolter, they hide in the taiga. 
When locking for food and the pessibilities of continuing their flight, they reach a little lishing 

settlemeAt at s Siberian river. Without much effort, they induce o covvordly monoger of o supply centre to 
hond out vveopens to them, and they shoot o peliceman dead who came to the viiiage from the town a 
day belere them. Sergey Bossorgin, nicknomed "Peels", defies the bondits; he is o former Soviet Army 
intelligence ogent unjustly condemned and erdered to stay in the villoge. His hatred of the criminols, for 
whom other people's lives are worthless, his compassian for the mentolly tortured Shura, the very young 
doughter of the deaf-mute lyudmilo, his respensibility for the lives of defencelass women and old men 
and his sense of honour reawoken his best quolities, i .e. courage, pride and dignity, subdued until then 
by his exile. He is joined by anather victim of the repressive measures implemented in 1 939, !ermer 
engineering manager Nikoloi Pavlovich Starobogotov, sent to this viiiage alter years spent in prison and 
comps. Unlike Bossorgin, who vvos a captain in the intelligence service, Starobogatov is not on 
experienced lighter and is killed in the closh with the bondits. 

The oction of the film unfolds during 24 hours in the cold summer of 1953, on the eve of impertont 
changes in the life of Soviet people. This is o totally dillereni and surprising film experience from USSR. 

ALEXANDER PROSHKIN 

1940'da Rusya'da do!:)du. lenin'grad 
Sahne Sonatları Enstitüsünde e!:)itim 
gördü ve buradan 1951 'de mezun 
oldu. 1970'1erin sonunda TV'de 
çalışmaya başladı ve uzun metrajlı 
filmler yo.Ptı. 1987 yılında ilk sinema 
filmi SOGUK '53 YAZI'nı gerçekleştirdi. 

Born in Russic in 1940. He studied at 
the leningrad Drama Institute, from 
which he graduated in 196 1 .  In the 
Iate seventies, he begon to work on 
TY, where he made full-length films. In 
1987, he mode his lirst film for 
theatricol releose, THE COLD 
SUMMER OF 1953. 



C INEMA THE MIRROR OF OUR TIMES MADAGASCAR - FRANCE , 

TABATABA 

Yönetınen/Dii'Kior: Roymond Rojaonarivelo Seno�nplay: Roymond Rajaonarivelo, Robert Archer, 
Jerome Tonnerre G&ürıtü Yönetmeni/Photography: Bruno Privat KurgıJEditing: Suzanne Koch 
Müzik/Music: Eddy louis Oyuncuları'Cast: Fronçois Botozandry, l.ucien Dakadisy, Soatody, Soavelo, 
Philippe Nahoun, Rosao, Jacky Guegan, Philibert Wang, Juliette Yapım/Produdion: Gilles l.ejamble, Films 
du Volcan, Sept, SECAE, C.N.C. Dünya Hakları/Export Agent: Films du Volcan 16/18 rue Julpian 75013 
Paris FRANCE Tix: 205637 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 94' 

Yı l : 1946 sonları; yer: D�u Madagaskar'da uçsuz bucaksız Tanala vadisinde bir başına küçük bir 
köy. Kentten bir Madagaskarlı gelir köye, çiftçilere yeni fikirler getirmiştir: Beyazların sömürüsüne bir 
san verilmeli, baQımsızlık kazanıimalı ve Fransızlar adadan atılmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak amacı ile 

ba(jımsız bir parti kurulur. Ancak, köy ikiye ayrılmıştır. Ö(lretmen Raomby'nin başını çekti(li bir kesim 
demokratik seçimlere umut baQiarken, Fransa adına Nazi'lerle savaşmış l.ehidy önderli(lindeki bir di(ler 
kesim sarunu silah gücü ile çözümleyeceklerine inanmaktadır. l.ehidy'nin küçük kardeşi Sola ve yaşlı 
Bankage köydeki bu siyasi çalkanlı ve karmaşayı gözlemlemektedir. Ba(lımsızlık yanlıları, tüm çabaları ile 
köylülere bir özgürlük bilinci vermeye, sömürgecili(lin gerçek onlamını anlatmaya çalışırlar. Olaylar hızla 
birbirini izler. Baş kaldıran ö(lretmen tutuklonır, l.ehidy'nin gizli ordusu Fransızlar torofındon acımasızca yok 
edilir. Bir saman alevi gibi başlayan ayaklanma bir-iki ayda bostırılır. 

TABA.TABA., 40 yaşındaki yönetmen Roymond Rajoonorivelo'nun ve aynı zamonda ülkesi Madagaskar'ın ilk 
uzun metrojlı filmi. Filmin öyküsü, Madagaskar insanının yaşoma biçimi ve yaşam felsefesi üzerine kurulmuş. 
Olaylar, Frensıziare karşı gerçekleştirilen 1947 Ayaklanması çerçevesinde gelişir. Bu ayaklanma, 100.000 
kişinin ölümünden sonra ancak 1960'da ulaşılan Ba(jımsızlı(jın başlangıç noktosıdır. "Bu filmde soykırımları 
göstermedim, çünkü bunlar zaten Madagaskar tarihinin bir parçası. Bir Madagaskar efsanesi ormondo 
esen ve köyün tüm insanlarını çıldırtocok zehirli çiçek tozları taşıyan rüzgarı anlatır. Benim için en önemli 
olon şey de bu efsanedeki gibi bir onlatım ile, köy toplumunun fiziksel ve psikolojik yıkımını gözler önüne 
sermektir. Tabetaba bir söylentinin yayılması anlamına geliyor" diyor yönetmen. r:e time, end -of 1946; the place, o smail isoloted viiiage in the deep valleys of the Tonola province 

n eost Maddgascor. A Madagascon comes from the town bringing new ideas to the farmers. An 
end should be put to white exploitation, independence must be won and the French driven from the 

lsland. An independent party is founded to achieve these aims. Bul the viiiage is divided. Same, like the 
teacher, Raomby, hope for demecratic elections. The others, like l.ehidy who fought for France against the 
Nazis, only believe in the power of orms. Solo, l.ehidy's little brother, and old Bankego observe the 
palilical ogitotion and unrest in the villoge. With wooden sticks for rifles a,nd the funny wolks of the 
soldiers to copy, the viilogers are grduolly expased to the consciousness of liberotion and the deep logic 
of coloniolism. Then events follow in ropid succession. The rebel teacher is arrested and l.ehidy's private 
army is massacred by the French. A few months loter the Ilash-in-the-pan uprising is over. 

This is o first feoture for 40 year-old director Roymond Rojoonorivelo bul olso for his country, 
Modogoscor. The script of TABA.TABA. is bosed on the Madagascor woy and philosophy of life. lt is set 
araund the 1947 lnsurrection ogainst the French which wos to give woy to lndependence only in 1960, 
alter 100.000 people had been killed. "In the film 1 have not shown the mossocres, becouse they were, 
in ony cose, part of Modogoscar's history. Whot wos most impartont to me wos the recaileetion of this 
physicol and psychologicol destruction of viiiage society, told in the same woy os the Madogoscor 
legend obout wind rocing through the forest corrying poisoned pollen, which brings madness to the 
viiiage through which it pas ses. Taboto bo meons the sp reading of rumours . . .  " says the director. 

RAYMON O  
RAJAONARIVELO 

1949 yılında Antononorivo'do 
(Madagaskar) do(ldu. Orada e(litimini 
tamamladıkton sonra ülkesinden 
ayrıldı; 1972-1975 yılları arasında, 
Montpellier'de Paul Volery Üniversitesi 
film bölümünde, daha sonra 1980 
yılına kadar Paris Üniversitesi'nde 
sinema e(litimini sürdürdü. Bu süre 
içerisinde Madagaskar'da iki kısa film 
yaptı ve C.Richard' ın, uzun metrojlı bir 
filminde asistan olarak görev aldı. 
TABA.TABA. ilk uzun metrojlı çalışması. 

Born in Antononarivo, Madogoscar, in 
1949. He groduoted from school there 
and left Madagoscor to study in the 
Film Department of the Paul Volery 
University in Montpellier from 1972 
until 1975. He then continued studying 
film at the University of Paris until 
1 980. During this time he mode two 
shorts in Modogoscar and wos 
assistant director to C. Richord on o 
feoture film. TABA.TABA. is his first 
feature film. 

FiLMLERI 1 FILMOGRAPHY 

1974 lzoo lokanga lanoo Voliho 
(Short/Kıso Film) 

1978 Babay So lovohitro (Short/Kısa 
Film) 

1 988 Tabetaba 
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ERTELENMiS BiR YASAM 
UNE VIE SUSPENDUE 
A SUSPENDED L I FE  

Yönetmen/Director: Jocelyne Saab SenaryoiScreenplay: Gerard Brach, Jocelyne Saab Kurgu/Editing: 
Philippe Gosselet Müzik/Music: Siegfried Kessler Oyunculan'Cast: Jacques Weber, Hala Bassam, Juliet 
Berto, Voussel Housni, Ali Diab Yapım/Produdion: Aleph (lebanon) Balcan Produdions, Sigmarc ( France), 
Cine-Video (Canada) Dünya Hakları/Export Agent: Films du Volcan 16-18 Rue Vulpian 75013 Paris 
FRANCE Tlx: 205637 

1984 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ) 00' 

Sarnar savaş sırasında do9ar. Oradan oraya sürüklenerek savaşçıların arasında büyür. Onlardan 
ülkesinin etkileyici, vahşi ama eksik tarihini ö9renir. Onların yanında, onca sevdi9i, a9dalı bir 
romantizm ve çocuksu bir şatafat dolu Mısır filmleriyle hiç ba9daşmayan, saldırgan bir tavır edinir 

genç kız. Samar'a bir saray kadar gizemli görünen, pembe bir viilada iki kültür arasında sıkışıp kalmış 
Kerim, arabesk ve aleller çizerek yaşar. Bıkıp usanmadan çizdi9i bu sürekli şekillerde, onu aklını 
kaybetmekten kurtaracak bir sı9ınak arar genç adam. Filmin başında, Kerim kendini koyvermiş, bitip 
tükenmiş, yaşama iste9ini bile yitirmiş bir durumdadır . . .  Savaş, Sarnar ve Karim'i biraraya getirir. Birkaç eski 
yapının inatla ayakta kaldı9ı açık şehirde, gizemle renklenen karşılaşmaları, Samar'a aşkı keşfetmesini 
sa9larken, Karim'e de huzur ve esin kayna9ı verecektir. Aralarında kurulan ba9 ikisini de de9iştirir. Ama 
aynı ba9 talihsizliklerini ço9altıp, felaketlerine de yol açabilecektir . . .  

"Bu filmde iki bireyin öyküsüyle bir kentin öyküsü birbirine paralel olarak gelişiyor. Normal bir kentte bu 
paralel çizgiler hiçbir zaman kesişmezdi; ama savaşla yıkılmış bir kentte çakışacaklardır . . .  Filmdeki genç bz 
benim tanıdı9ım gerçek bir kişidir . . .  Kerim'in kişili9inde iki kültür arasında kalmış, savaş acıları çeken, benim 
kuşa9ımın aydın ve sanatçılarını yansıtmak istedim . . .  Beyrut hakkında bir !ilmin, savaş filmi olması 
gerekti9ine inanılır. Oysa bu film, savaşı yaşayan bir kentte geçen bir aşk öyküsünü anlatmakta. Bu 
tümüyle farklı birşey." diyor yönetmen. 

Sarnar was born in war time. Forced to lead o nemedie existence, she grew up among the 
combatants. From them she learned the inspiring, vialent but incomplete history of her country. From 
them, she acquired o behaviour of defiance which completely contrasts with her taste for Egyptian 

movies with their syrupy romanticism and childish grandiloquence. In o pink villa, as seeret as o palace in 
Samar's eyes, Kerim, an artisi who belongs to two cultures, devetes himseli to painting arabesques and 
alephs. He hopes ta find in the study of the infinite repetition of these hackneyed shapes o refuge to 
proted him against losing his mind. When the film starts, he's lost, exhausted; ho's even lost his interest in 
life . . .  The war makes it possible for Sarnar and Kerim to meet. In the open city, where several splendid 
edifices have remained strangely intaci here or there, their encounter will be tinged with mystery and the 
discovery of love for Samar, and with o feeling of respite and an initictic quest for Kerim.  Their bond 
changes something in each of them; that very same bond which at the same time may vvell reinforce 
the ir misfortune . . .  
"This film has two parallel lines; story of two individuals and story of o city. I n  o normal city, these tvva 
parallels would never cross; but in o city thorn at war, they cross eo ch other . . .  The odelesee nt girl in the 
film is o reel charader ı met . . .  ı al so des i red to represent in the persona of Ka ri m my generetion of 
intelleduals and artists thorn between two cultures and tortured by the tragedy of war . . .  lt's believed that 
o film about Beyrouth is always o film of war. This film tells o love story in o city at war. This is 
completely different." says the director. 
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JOCELYNE SAAB 

1948'de do9du. Ekonomi ö9reıiimi 
gördü. Daha sonra çeşitli Fransız ve 
yabancı TV istasyonlarında çalışh. 
Yirmi kadar belgesel film yönetti . lık 
konulu filmi ERTELENMIŞ BIR YAŞAM'ı 
çekmeden önce Volker Schloendorf'un 
asistanlı9ı yoptı . 

Barn in 1948. She gol o diplema in 
economics, then warked for various 
French and foreign TV stations. She 
has direded some tvventy 
documentaries and was Volker 
Schloendorf's assistant belere directing 
her li rst fe otu re, U N E V1 E 
SUSPENDUE. 
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KACAK iSCiLER 
; ; ; 

MOONLIGHTING 

Y6netmen/Director: Jerzy Skolimowski SenaryoiScreenplay: Jerzy Skolimowski Görüntü 
Yönetıneni/Photography: Tony Pierce Roberts Kurgu/Editing: Barry Vince Müzik/Music: Stanley Myers 
OyunculanlCast: Jeremy lrons, Eugene lipinski, Jiri Stanislav, Eugeniusz Haczkiewicz Yapım/Produdion: 
Mark Shiavas, Jerzy Skolimowski, Michael White Ltd. Channel 4 Dünya Hakları/Export Agent: Goldcresi 
Film & TV Ltd . 1 31/133 Halland Park Ave. london Wll  4UT ENGLAND Tlx : 267458 GOLDCR G 

1 982 1 35 mm. 1 Renkli {color) 1 97' 

Varşovalı üç inşaat işçisi, Kudai, Wolski ve Banaszak, ustalan Nowak ile birlikte zengin bir 
Polenyalının Kesington'daki evini onarmak üzere ingiltere'ye gelirler. içlerinde ingilizce bilen tek kişi 
Nowak'hr. Varşova'da bir yılda kazandıklan parayı londra 'da bir ayda kazanacaklardır. Hem onlar, 

hem de ev sahibi memnundur. Tek sorun zamanlamed ır. Tarih Aralık ı 98ı 'dir. işçiler eski evin içinde kamp 
kurarlar. Mahalledeki süpermarkette al ışveriş yapar, yiyecek çeşitlerinin bollu�u karşısında hayrete düşerler. 
Inşaat işi bütün zamanlarını almaktadır. Polanya'da sıkıyönetim ilan edilene kadar herşey evsahibinin 
planianna göre yürür. Içlerinde bu gerçe�i tek ö�renen Nowak olur. Haberi di�erlerine söylememe kararı 
alır. Pani�e kapılarak çalışma hızını düşürebilirler, hem kimsenin yapabilece�i birşey de yoktur zaten. 
Orada kısıtdıklan kapandan da kurtulamazlar nasılsa. Zamanla bu sır Nowak'a a�ır gelmeye başlar ve 
adamlanyle arası bozulur. Başlarına gelen bir dizi felaket sonucu paralan biter. Nowak süpermarketten 
yiyecek çalmaya başlar. Noel ve yeni yıl boyunca çalışırlar. Sonunda ev biter ve eşyalarını al ışveriş 
arabalanna yüklayerek Heathraw Havaalanı'na do�ru yola çıkarlar. Nowak Polanya'da olanlan onlara 
söylemenin zamanının geldi�ini anlar. 
KAÇAK IŞÇILER Skolimowski'ye ince bir mizohio yurtdışındaki Polonyalılann hissetti�i dışlanma duygusunu 
keşfetme fırsatını veriyor. Yönetmen asi insanlara ve bu insanların mevcut yapılara uyum gösterme istekleri 
ile kişiliklerini kaybelmeme çabalan arasındaki gerilime hayran. Usta işi, son derece etkileyici bir fi lm. 

dai, Wolski and Banaszak, three Polish builders from Warsaw, arrive in England with their 
oreman, Nowak - the only one of them who speaks English - to renovate the Kensington home of 

rich fellow Pole. They will be paid in hard currency, earning o year's Warsaw wages for o 
manth's work in london. So they, and the owner of the house, are happy. The only problem is timing. lt 
is December, 198L. The men camp out in the gutted house. They shop at the local supermarket, amazed 
at the plentiful supply of food. They put in long hours on the building work. Everything works according 
to the owner's plan until the militery crackdown in Poland. Nowak is the only one who finds it out. He 
makes the decision not to teli the other men. They would panic, the pace of wark wauld slow down, 
and there's nothing anybody can do. They are stranded alter al l .  The strain begins to teli on Nowak, and 
his relationships with men begin breaking down. They start to run out of money alter o series of disasters. 
He takes to shopiiliing at the supermarket so that they can survive. They wark on, through Christmas and 
New Year. Finally, the house is finished and as they head far Heathrow Airport, their goods stashed in 
supermarket nrolleys, Nowak feels he can delay no langer teliing them the truth of what has been 
happaning in Paland in their absence. 

MOONLIGHTING gives Skolimowski the chence to explore the a lienation felt by Poles abroad, though 
there is o shrong shaft of comedy too. He is fascinated by people with o rebellious streak and the 
lensions between their desire to adapt to the existing structures and their refusal to surrender their 
individuality. A wise and charming movie. 

J E RZY SKOLIMOWSKI  
ı 938'de Polanya, Varşova'do do�du. 
ı 959'da edebiyat ve tarih dallanndan 
mezun oldu. ı 960'da iki si ir kitabı ve 
kısa öykülerini yoyınlatar�k Waida'nın 
tavsiyasiyle lodz Devlet Sinema Yüksek 
Okulu'na girdi. ilk belgesel filmini 
ı 962'de çekerek Budapeşte'de büyük 
ödülü aldı. Günümüze de�in sayısız 
filme yönetmen, yazar, tasanmcı ve 
oyuncu olarak imzasını attı. Fi lm lerinde 
bir endişe duygusu, yabancılaşmış bir 
toplumda insan kaderi ve bu koderin 
Polanya'daki kökenieri temalan göze 
çarpar. 80'1erde yaptı�ı filmlerle 
uluslararası ününü sürdürdü. 

Born in Warsaw, Paland in ı938. He 
groduated in literatura and history in 
1959. He published two volumes of 
poetry and o calleetion of short stories 
in 1960 and enrolled at the State Film 
High School in lodz on the 
recommendation of Waida.  He made 
his first documentary in 1962 which 
won the Grand Prix at Budapest. 
Since then, he directed, wrote, 
designed, edited and acted on 
numerous films. His films has o sense 
of anxiety, o profound feeling for 
human Iate in an alienated society 
and roots in the Polish destiny. His 
international reputation continued with 
the films he made in the 80's. 

F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
ı 964 Rysopsis 
ı 965 Walkover/Kolay Zafer 
1 966 Barrier/Engel 
1967 le Deport/Çıkış 

Hands Up/Eller Yukarı 
1968 Dialogue 
1970 The Adventures of 

Gerard/Gerard'ın Maceraları 
Deep EndiDerin Uç 

1972 King, Queen, Knave/Papaz, 
Kız, Vale 

ı978 The Shout/Çı�lık 
ı982 Moonlighting/Kaçak Işçiler 

1 35 



. ARJANTI N 
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GÜNEY 
U R  

SOUTH 

Yönetmen/Director: Femondo Ezequiel Solonos Senaryo/Screenplay: Fernondo Ezequiel Solonos Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Felix Monti KurgıJEditing: Juon Corlos Mocios, Poblo Mori Müzik/Music: Astar 
Piozzollo OyuncularlCast: Susu Pecororo, Miguel Angel Sola, Philippe leotord, Lito Gruz, Ulises Dumont, 
Roberto Goyeneche, Gobrielo Toscono, Maric tozono Yapım/Production: Cinesur SA, Pocilic 4 Associes, 
Conol Plus Productions Dünya Hakları/Export Agent: Michel Gue International ı 22, rue lo Boetie 75008 
Paris FRANCE Tlx 643 529 mgıntl 

ı988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı 27' 

B ir giriş ve dört bölümden oluşan GÜNEY, Arjantin'de diktatörlük dönemindeki bir sürgün hopsini, 
bunun ardından yuvoyo dönüş ve demokrasiye uyum güçlüklerini konu edinmiş. ı983; Arjantin'deki 
askeri diktotörlü(lün sonu. Floreol sonunda hapishaneden solıverildi(jinde gecenin geç vokitleridir. Beş 

uzun yıl boyuneo korısı Resi'den ayrı bırokılmıştır. Heyecanını, yeni bunalımlar, yeni düşkırıklıklorı yaşoma 
korkusunu daha bir arttıran olo(jonüstü bir umutla geri dönmektedir şimdi. Bu sevgi ve aynı zamonda 
nefret, umut ve aynı zamonda güvensizlik dolu bir geri dönüştür. Bu sorunlu geri dönüş, anılar ve yeni 
görüntülerin, canlılar ve ölülerin üst üste çokıştı(jı tek, uzun bir gecede gözler önüne serilmektedir. 
Çevredeki düşsü sokaklarda dolaşan Floreol, korısı ile koışıloşoco(jı anı sürekli geciktirmektedir. Şafak 
sökerken, her ikisinin de de(lişti(lini görecektir; tıpkı bir kez daha umut ve özgürlü(le kavuşma özlemi 
duyan ülkesi gibi. 

"Benim lilmim, bir geri dönüş öyküsü metaloru orocılı(jı ile, bir yaşamı tonıma şorkısıdır. Film, ölen bir aşk 
ve de(lişen çevre üzerine yazılmış bir tango olon "Sur" ile boşlar ve biter" diyor Solonos. Anlatım, 
birtakım hınzır poredileri de yanına alıp do(locılıkton gerçeküstücülü(le geçerken, Astor Piozollo'nın 
görkemli müzi(ji lilmde önemli bir görev üstlenmekte. Olo(lonüstü görüntü yönetmeni Felix Monti 'nin yardımı 
ile Solonos, bu gerçekten şiirsel lilmde bir görsel zevkler şöleni sunmakta bizlere. Koçınılmaz olarak 
oldukça onekdotol ve yörel imlemelerle dolu bu film aynı zamonda evrensel ve ölümsüz bir konuya yürekli 
ve yüce bir bakış. 

Subdivided into o prologue and lour chopters, SOUTH tokes os its theme the internal exile ol 
imprisonment under Argentino's dietatarship and the dilliculties ol homecoming and odjustment to 
democrocy. ı983; the end ol the militery dietatarship in Argentina. lt is Iate ot night when Floreol is 

linolly releosed from prison. He has been seporoted from his wile Rosi for live long years. Now he 
returns full ol o phenomenol hope which tempers his onxiety and the leor ol new lrustrotions, ol new 
crisis. This is o return full ol love, but olso full ol hale; o return full ol hope, but olso full ol mistrust. This 
problemotic return unlolds through o single, long night, in which memories and opporitions, living and 
deod, overlop. Floreol, wondering through the dreomlike streets ol his neighbourhood, will continuolly 
postpone the moment ol reunion with his wile. At the down, he will discover that they both chonged, just 
like the country which longs to lind hope and freedem once ogoin. 
"My film is o song ol recognition to life, through the metophor ol o story ol returning. The film storts and 
ends with o tango colled "Sur" which is obout o love that has died and o neighbourhood that has 
chonged." soys Solonos. The music ploys on essentiol port in the film, supplied by the morvellous Astor 
Piozzollo, os the narrative moves from noturolism to surreolism, toking in some wicked porody on the 
woy. Aided by his superb comereman Felix Monti, Solinos provides o leost ol visual delights in this 
deeply poetic film. lnevitobly rather oneetedal and full ol locol ol lusions, it is olso o brove and uplilting 
view ol on universal and eternal theme. 
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FERNANDO EZEQUIEL  
SOLANAS 

Olivos, Arjantin ı936 do(lumlu. Piyano 
ve besleeilik e(litimi gördükten sonra 
oyunculuk ve yönetmenlik kurslorıno 
katı ldı. ı962'de, 400'den fazla reklam, 
kısa ve uzun metrojl ı  film yaptı(lı kendi 
şirketini kurdu. ı 963'de kendi tiyatro 
grubu ile Brezilya'yı dolaştı. ı 966'do, 
ilk uzun metrojl ı belgeseli "le horo de 
los hornos/Fırınlorın Sooti ''ni 
yönetmeye başladı ve bunu tüm resmi 
sonsüre koışın ı968'de bitirdi. Bu 
belgeseli çok soyıda uluslarorası ödül 
aldı. Müzik eleştirmeni ve film çekimcisi 
olarak çalıştı; latin Amerika ve 
Avrupa'da film okullarında filmçekimi 
dersleri verdi .  ı 976'doki askeri 
darbeden sonra, ülkesi Arjantin'den 
ayrılorak ailesi ile birl ikte Poris'e 
yerleşti. Yakın geçmişte ülkesine geri 
döndü. 

Born in Olivos, Argentina in ı 936. 
Alter studying the piono and musicol 
composition, he took aciing and 
directing courses. In ı 962, he set up 
his own film company, for which he 
produced over 400 commerciols, plus 
shorts and features. In ı 963, he 
toured Brozil with his own theotre 
group. In ı966, he begon to direct his 
lirst lull-length documentory "le Horo 
de los hornos", completing it in ı 968 
despite olliciol censorship. lt won 
numerous international prizes. He olso 
worked os o music eritic and 
cinemotogropher and thought 
filmmaking ot film schools throughout 
latin Americo and Europe. Alter the 
ı 976 mil itery coup in Argentina he lelt 
the country and settled with his family 
in Paris. He recently returned to his 
home country. 

FiLMLERi 1 F ILMOGRAPHY 

ı 962 Seguir Andande (short/kıso) 
ı 963 Rellexion Ciudodono 

(short/kıso) 
ı 968 le Ho ro de los Hornos/Fırınlorın 

Saati . (documentory) 
ı97ı los Hijos de Fierro/Fierro'nun 

O(lullorı 
ı 980 le regord des outresi 

Di(lerlerinin Bakış Açısı (docum) 
ı985 Tangos-El Exilio de Gordel/ 

Tongolor,Gordel'in Sürgünü 
ı 988 Sur/Güney 
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TAS YILLARI 
PETRiNA CHRONiA 
STONE YEARS 

Yöııetmen/Director: Pontelis Voulgoris Senarya/Screenplay: Pontelis Voulgoris Görüntü 
Yönetmeni/Phoıography: Giorgos Arvonitis KurgıJEditing: Andreos Andreodokis Müzik/Music: Stomotis 
Sponoudokis Oyunculaıı'Cast: Themis Bozoko, Dimitris Kotolifos, Morio Mortiko, lrene lglesi, Nikos Birbilis, 
llios Kotevcıs, Thonos Grammenos Yapım/Produdion: Pontelis Voulgoris, Greek Film Center, ERT 1 Dünya 
Haklan/Export Agent: Greek Film Centre 10, Ponepistimiou Avenue 1 06 71 Athens GREECE Tlx: 22261 4 

1985 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 35' 22 yaşındaki Bobis ile · l 8  yaşındaki Eleni Yunan iç Savaşının sonunda küçük bir kentte karşılaşır ve 
birbirlerine aşık olurlar. Fakat her ikisi de Komünist Parti ile olon bağlantılarından dalayı 
arandıklarındon ayrılmak zorunda kalırlar. Bobis hapise atılır, Eleni ise Atina'ya kaçar ve orada 

saklanır. Bobis 1966'da hapisten çıkınca, yıllar sonra, kısa bir süre için de olsa, beraber olurlar. Hamile 
kalan Eleni ertesi yıl tutuklanır ve 10 yıla mahkum olur. Çocuğunu doğurur ve bir yandan yeniden hapse 
girmiş olan Bobis'le birleşrnek için çabalarken, bir yandan da hapishanede çocuğunu büyütür. Filmin en 
etkileyici sahnesi, aşıkların yıllar sonra ilk kez bir avlunun iki yanındaki hücrelerinden bakışmalarıdır. El-kol 
harekerleri ve ayna işaretleriyle "konuşurlar". Bobis küçük oğlunu ilk kez görür ve anun sesini duyar. 
Sonunda çiflin hapishanede evlenmelerine izin verildiği halde, ancak albaylar cuntasının 1974'deki 
devrilişiyle serbest bırakılırlar ve tanıştıklarından 20 yıl sonra birlikte bir. yaşama başlama şansı 
bulurlar. 

Dingin bir tempoyla anlatılan TAŞ YillARI, öykünün dürüstlüğü ve ayrıntılara gösterilen özen ile bizleri 
etkiliyor. Gerçek olay ve kişilere dayanan, aynı zamanda bir ülkenin ve bir çiflin kendine yabancılaşmasını 
sergileyen duyarlık ve umut dolu bir film. Kısaca, derinden etkileyici, yürekleri ısıtan bir film. 2 2 year-ald Bobis and 18 year-ald Eleni meet and fall in lave in a smail tawn at the end af the 

Greek Civil Wor but are seporated when bath are pursued because of their affiliatian with the 
Communist Party. Bobis is seni ta prison and Eleni flees ta Athens and gaes inta hiding. They are 

only briefly reunited years loter when Bobis is released from prisan in 1966. The fallawing year Eleni, 
now pregnont, is arrested and sentenced ta ten years. She has her child and raises him in iail while 
struggling far years ta reiain Bobis, who has once again been imprisaned. The most maving scene of the 
film occurs when the lavers gaze at one anather far the first time in years from cells on apposite sides af 
a courtyord. They "talk" by mime and mirror signols and Bobis sees and hears his young son far the first 
time. Althaugh the couple are finally permitted ta marry in prison, it is not until the fall af the Calonels' 
iunta in 1974 that they are released and begin a life tagether, 20 years alter they met. 

Tald at a leisurely poce, STONE YEARS impresses with the frank honesty of the tale and the alteniian to 
detail. Here is a film full of tendemess and hope, based on true events and on reol people, and that at 
the same time chronicles the alienalien of a country and of a couple. Quite simply, o deeply maving, 
heortwarming film. 

PANTELIS VOULGARIS 

1 940'da Atina'da doğdu. 1 960 yılında 
Atina'da Stavrakou Sinema Okulu'nda 
öğrenim gördü. 196l 'den 1965'e dek 
otuzun üzerinde Yunan filminde 
yönetmen yardımcılığı yaptı. i lk kısa 
metrailı filmini 1 965, ilk uzun metrailı 
filmini 1 972'de çekti. 60'Iı yılların sonu 
ile 70'1i yılların başı arasındaki 
dönemde "Yeni Dalga" akımının temel 
kişilerinden biri olan Voulgaris, Selanik 
Film Festivallerinde pekçok ödül 
kazandı ve cesitli uluslararası 
festivaliere de 

·katıldı. Aynı zamanda 
televizyonda ve tiyatroda çalıştı. 

Born in Athens in 1940. In 1960 he 
studied film at the Stavrakou Film 
School in Athens. From 1961 to 1 965 
he worked as assistant director over 
thirty Greek films. He directed his first 
short in 1 965 and his first full feature 
in 1972. One of the key figures of the 
"New Wave" of the Iate 60's and 
early 70's, Voulgoris won numerous 
awards at Thessaloniki Film Festivals 
and participated in severol 
international festivals. He has alsa 
worked in television and in the theatre. 

FiLMLERi 1 FILMOGRAPHY 

1 965 The Thief/Hırsız (short/kısa) 
1966 Jimmy the Tiger/Kaplan Jimmy 

(short/kısa) 
1 969 The Donce of the 

Goats/Keçilerin Donsı 
(documentary) 

1972 The Engagement of 
Anna/Anna'nın Nisonı 

1 973 The Great love �ngs/Ünlü Aşk 
Şorlkılorı 

1976 Hoppy Day/Murlu Gün 
1 980 Elefterios Yenizelos (191 2-1922) 
1 985 Stane Years/Taş Yılları 
1 988 The Striker with the No. 9/9 

Numaralı Forvet Oyuncusu 

1 37 



ÇAGIMIZ I N AYNASI  S IN EMA YUNAN ISTAN 

YUVANA HOSGELDiN YOLDAS 
- - , NTROF , 

HAPPY HOMECOM I NG, COMRADE 

Yönetmen/Director: Lefteris Xonthopoulos SenaryoiScreenplay: l.efteris Xonthopoulos Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Andreas Sinonos Kurgu/Editing: Antonis Tempos Müzik/Music: Eleni Karoindrou 
OyuncularlCast: Atheno Popodimitriou, Peter Trokon Yapım/Production: l.efteris Xonthopoulos, Greek Film 
Center Dünya Hakları/Export Agent: Greek Film Center 1 0, Ponepistimiou Avenue 106 71 Athens, 
GREECE Tlx: 222614 gfc gr 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 85' 

Macaristan'daki Beloiannisz köyü 1950 yılında Yunan iç Savaşı sonrası ülkelerini terkeden siyasal 
sığınmaolar laralındon kurulmuştur. Bugün, eski portizenlar ve onların çocukları 35 yıllık zorunlu 
sürgünden sonra özgürce onayurtianno dönüyorlar. Film zamanın tom bu noktasında boşlar ve 

biter. Öykünün kahromonları bu Yunan köyünün sokinleridir. Kendi kimliklerini bile yitirmiş bu insanların 
yaşamları nostolji ile doludur. Anılorındo, umutlarında yaşarlar onlar. 

Lefteris Xonthopulos bu köye giderek, oradaki bugünkü yaşam gerçeğini tanımlamoya çalışmış; ancak bunu 
yaparken de, ne olayları edilgen bir biçimde kayıt etmekle ne de kurgusol bir öykü üretmekle sınırlomış 
kendini. Konumları tanımlamak ve duyguları yansıtmak için belgesele başvuran yönetmen, onayurtları 
yüreklerinin derinliklerinde iz bırakmış bu siyasal sığınmocılorın eğreti durumlarını ve bozuk düzeni 
simgeleyen nesneleri ve kişileri de aynı formül kapsamına almış. Film siyasal baskılardon çok sosyolojik ve 
psikolojik baskılar üzerinde odoklonmıştır. Tamamen kişisel bir imge, ritm ve ses yaratma biçemine sahip 
olon Xonthopulos, duygu ve yumuşaklıkla dolu ancak olağanüstü soğukkanlı gözlerle bakıyor konuya. 
Kısacası, çekiciliği olan, belirli bir gerilim unsuru toşıyan,dürüst ve nesnel bir film. 

The viiiage of Beloionnisz in Hungory wos built in 1 950 by the palilical refugees of the Greek civil 
wor. Taday the former porlisans and their children are returning freely to their homelond alter 35 
years of forced exile. The film begins and ends ol just this point in time. The protogonists in this story 

are inhibitonts of the Greek viiiage themselves. The life of these men who have lost even their own 
identity is full of nostolgio and their lives are lived through their memories, their hopes. 

Lefteris Xonthopoulos went to this viiiage and endeovoured to depict the reality of life there taday without 
canlining himseli to a passive recording of events or to representing o fictionol occount. The director 
resorts to documentory to deseribe situotions or to depict feelings and he extends the formula to objects 
and to people whom he chorges with meaning to the extent of making them symbols of o wrongful staie 
of offoirs, the provisionol situotion of the politicol refugee whose homelond has left its imprint on the 
boltom of the heart. The film focuses on the sociologicol and psychologicol, rather than politicol 
repercussions. Xonthopoulos has o wonderful restroined eye full of feeling and sweetness with o totolly 
personal style of evaking imoges, rythms and sound. Briefly, an honest and objective film which does not 
lock the chorm and which sustains a certain tension. 
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LEFTERIS 
XANTHOPOU LOS 

1945'de Atina'da doğdu. Atina 
Üniversitesinde hukuk ve london Film 
School 'da sinema eğitimi gördü. Film 
eleştirmeni olarak çalıştı ve şiirlerini 
yayınladı. Yunanistan'da ve yurtdışında 
ödüller alan belgeseller yaptı . En çok, 
göç üzerine yaptığ ı  üçlemesi ile 
tonınmoktodır. 

Born in Athens in 1945. He studied 
law ot Athens University and film ot 
the london Film School, England. He 
worked os film eritic and published his 
poems. He has mode documentaries 
which have received awords both in 
Greece and obrood. He is best 
known for his trilogy on emigrotion. 

FiLMLERi 1 F I LMOGRAPHY 
1 976 The Greek Community in 

Heidelberg/Heidelberg'teki 
Yunan Toplumu 

1978 Yorgos from 
Sotirioniko/Sotirioniko'lı Yorgo 

1982 In Athens Taday/Bugün 
Atina'da 

1 983 At Colonus/Colonus'do 
1984 The Wedding/Düğün 

( teleploy/TY oyunu) 
1986 Hoppy Homecoming, 

Comrode!Yuvono Hoşgeldin 
Yoldaş 



NASAŞ ALÜMINYUM'un değerli katkılartyla gerçekleştirilmiştir. 
We should /ike to thank NASAŞ ALÜMINYUM for their contributions. 



DU NYA FEST IVALLE R I N D E N  FEDERAL ALMANYA 
FROM WORLD FESTIVALS FEDERAL REPUBL IC OF GERMANY 

BAGDAl CAFE 
BAGDAD CAFE 
OUT OF ROS E N H EIM 

Yönetmen/Dirwcıor: Percy hllon Senaryç/Scnıenplay: Percy & Eleonore hllon Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Bemd Heinl KurgıJEditing: Norbert Herzner Müzik/Music: Bob Telson 
Oyuncuları'Cast: Mananne Sagebrecht, CCH Pounder, Jack Palance, Chris�ne Kaufmann, Monica 
Calhoun Yapırn/Production: Percy & Eleonore hllon, Pelemele Film GmbH, Project Filmproduktion, 
Bayerisehen Rundfunk Dünya Hakları/Export Agent: Futura, Filmverlag der Auloren Rambergstrasse 5, 
8000 München 40 FRÇ3 Tlx: 5 215 637 fda d 1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 108' 

Kocası ile etti�i kötü bir kavganın ardından, Rosenheim, Bavyera'lı iş kadını bayan Jasmin 
Münchsetettner, los Vegas'dan gelip nereye gitti�i belli olmayan ıssız bir yolda bulur kendini. 
Gökyüzündeki garip bir ışı�ı izleyerek, köhne bir benzin istasyonu, dövme' salonu, motel ve binbir 

cins kamyon şoförü ile yöre insanlarının u�rak yeri "Brenda'nın Sarayı" adlı bir kalenin bulundu�u 
Ba�dat'a gelir. Suranın sorumlusu, sadece J.S.Bach'la ilgilenen bir o�lu ve kırıtorak ortalıkta dolaşan bir 
kızı olan, onurlu ama sürekli baskı altındaki siyahi kadın Brenda'dır. Geleneksel Savyere giysileri içindeki 
bu garip yabancı süresiz kalmak üzere ortaya çıktı�ında Brenda gerçekten çıldırmaya başlar. Iki de�işik 
kültür kafa kofaya çarpışır ama zamanla sımsıcak bir ilişki do�ar. Jasmin kısa sürede çöl yaşamının ritmine 
ayak uydurur ve eski bir Hollywood sahne dekoru ressamına çıplak modellik bile yapar. Eski bir salonu 
temizleyerek burayı tutulan bir e�lence yerine dönüştürür. Ufak bir sihirin de yardımıyla Ba�dat'ı tekrar 
haritaya ve kamyoncuların telsiz yayıniarına sokmayı başaran bu siyah/beyaz hanımlar civarın gözdesi 
oluverirler. Gözkamaştırı ve gösteriş yerleşir Ba�dat'a ve bu iki güçlü kadın birbirlerine can yoldaşı olurlar. 
Geçerli bir çalışma izinlerinin olmaması bile bu hanımların ilerlemelerini engelleyemez, ta ki şerif onların bu 
gidişlerine bir dur demeye karar verene de�in . . .  
hllon tarafından mizah ve ineelikle kotarılan, Eski Bavyera'nın Yeni Batı'yla tanışması üzerine gülünç bir 
fabl. Genel etkisi umulmadık bir biçimde lirik. Marianne Sagebrecht, Jasmin olarak görkemli bir oyun 
çıkarırlken, CCH Pounder, opera�k olarak kavranmış gülünç bir öfke ile oynuyor Brenda'yı. Hiçbir vakit bir 
çift olarak düşleyemeyece�iniz iki insan onlar, ancak bu incelikli gariplik hiç mi hiç sırıtmıyar. Bu en uc 
türden karşılıklı de�işim programının duygu lu öyküsü, aynı zamanda "kahve kültürü" nün de nefis bir hi evi. 

lter o hefty fight with her husband, Frau Jasmin Münchgstettner, o businesswomen from Rosenheim, 
Bavaria, suddenly finds herseli alone on o desert road from Vegas to nowhere! Fallawing o 
trange light in the sky, she ends up in Bagdad, o run down gas station, tattoo parlar, motel and 

"Brenda's Palace", o cafe frequented by o motley cıew of truckers and locals. In charge is Brenda, black, 
proud and under permenant pressure who has o son only interestad in J. S. Bach and o daughter 
waggling her behind araund the place. When this "weird" stranger in traditional Bavarian costume 
checks in, indefinitely, she really starts to freak out. Two cultures collide head on but o haertworming 
relationship begins later. Jasmin soan gets into the rythm of the desert life and even allows herseli to be 
painted in progressive stages of undress by an ex-Hollywood scene painter. She cleans up the old 
fleapit, tuming it into o populer lun place. With the help of o little magic, they put Bagdad on the map 
and on trucker airwoves and the bloekiwhite ladies become the hot tip of the surraunding region. 
Glamour and glitter make entrance into Bagdad and the two strong women become the best of frieıids. 
Even the lock of o valid work permit can't slow down the ladies' progress until the sheriff decides to put 
o stop to their goings on . . .  
A comic fable i n  which old Savario comes ta the new West i s  handled by hllon with humour and 
grace. The overall affect is unexpectedly lyrical. Marianne Sagebrecht is sublime as Jasmin, and CCH 
Pounder plays Brenda with operatically clenched comic anger. They are as unlikely o couple as yau'd 
ever imagine but this genlle absurdity never vveavers. This sentimental story of the ultimate exchange 
program is alsa o marvellously comic portroyal of "Cafe Saciety". 
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PERCY ADLON 

1935'te Münih'te do�du. 1958'te 
oyunculuk sınavına girmeden önce 
sanat, drama ve almanca e�itimi 
gördü. 1961 'de, Bavyera Yayın 
Kuruluşu'nun bir edebi radyo dizisinde 
sunucu ve editör olarak çalıştı . 
1970'de ilk belgesel filmini yaptı. 
1978'de, Eleonar hllon ile Pelemele 
Film Yapımcılık Şirketi 'ni kurdu. 
Born in Munich in 1935. He studied 
Art, Drama and German belere toking 
his Aciing exemination in 1958. In 
1961 , he worked as an announcer 
and editer of o litterary radio series 
with the Bavarian Broadcasting 
Service. He made his first film, o 
documentary, in 1970. In 1978 he 
cofounded the production company 
Pelemele Film with Eleonar hllon. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 

1981 Celeste 
1983 Five last Days/Son Beş Gün 
1984 The Swing/Salıncak 
1985 Sugarbaby/Şeker Bebek 
1986 Herschel and the Music of the 

Stars/Herschel ve Yıldızların 
Müzi�i 

1987 Bagdad Cafe /Ba�dat Cafe 



DU NYA F E ST iVALLE R i N D E N  i TA LYA 

FROM WORLD FEST IVALS IT  AL Y 

MiGNON GitTi 
MiGNON E PARTilA 
MIGNON HAS LEFT 

YöıMılmeniDiredor: Froncesca Archibugi Senarya/Sci'Hnplay: Francesca Archibugi, Claudia Sbarigia 
Görüntü Yönetmeni/Photography: l.uigi Verga Kurgu/Editing: Alfredo Muschietti Müzik/Music: Roberto 
Gatto, Balliste lena OyuncularK:ast: Stefania Sandrelli, Celine Beavallet, Jean Pierre Duriez, Massimo 
Dapporto, leonarda Ruta, Froncesca Antonelli Yapım/Produdion: Ellepi Film-Romo,Chrysalide Film-Paris , 
RAl Radiotelevisione Dünya Hakları/Export Agent: Surf Film via Padre G. A. Filippini 1 30, Rame ITALY 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 94' 

Forbicini'ler Roma'nın tipik orta sınıf ailelerinden biridir: baba elden düşme kitaplar satmaktadır; anne 
zamanın yarısını işinde, di�er yarısını da yaşları birbuçuklo onyedi arasında defjişen, üçü erkek, ikisi 
kız, beş çocufju arasında geçirmektedir. Aralarına Paris'ten, varl ıklı ailesinin ani bir parasal sıkıntıya 

düşmesi üzerine Roma'ya, akrabalarının yanına gönderilen kuzin Mignon'un da katılmasıyla, bu büyük, 
neşeli ve gürültücü aile biraz daha genişlemiş olur. Mignon durgun, safluk ve kibirlidir. Forbicini' lerden hiç 
birisiyle geçinemez. Ona yakıntaşabilen tek kişi onüç yaşındaki Giorgio'dur. Mignon tavırlarıyle Giorgio'yu 
büyülemiştir. Aralarında güçlü bir arkadaşlık oluşur. Mignon'un bir yıllık konukluk sürecinde sıradan, günlük 
bir sürü olay yaşanır. Bu arada Giorgia Mignon'a aşık olur. Onu bu tutkunlufja iten aile çevresinde 
hisseltifji yalnızlık duygusudur. Mignon, Giorgio'nun arkadaşı Cacia'dan hamile kaldıfjını söyledifjinde, 
Giargio kendini öldürmeye kalkışacak kadar acı çeker. Ancak bu pek te ciddi olmayan, beceriksizce bir 
girişim olarak kalır. Giorgio, Mignon'un asıl amacının annesinin dikkatini çekmek aldufjunun farkındadır.: 
Mignon amacına ulaşmıştır; ardından umutsuzluk içinde, ancak daha olgun bir Giorgio bırakarak Paris'e 
geri dönec;ektir. 
MIGNON GITII duyguların efjitiminin öyküsü. Filmde zaman zaman gülünç, zaman zaman dokunaklı bir 
anlatım var; filmdeki karakterler klişeleşmiş tipler olmaktan uzak, yaşayan, canlı karakterler. Filmin en güzel 
yanı ergenlik çafjındaki gençleri konu alan filmierin çofjunda oldufju gibi ucuz kahramaniıkiara ve 
duygusallıfja yer vermemiş olması. Filmin bir başka yönü de, modern bir ltalyan ailesinin taze, canlı bir 
portresini çizerken, ltalyan toplumunun, özellikle de kadının rolünün geçirdifji defjişimi büyük bir açıklıkla 
incelemesi. Tie Forbicinis a� o typical lower middle-class family of Rame: the father sells second-hand books, 

the mather spends half her time in an office and the other half at home locking alter her five 
hildren, three scins and two daughters aged between one and o half and seventeen. But there is o 

new addition to this large, funny and noisy family with the arrival of their cousin Mignon from Paris who 
has been sent by her wealthy porenis to their relatives alter o sudden financial breakdown. Mignon is 
backward, cold and disdainful and she doesn't gel along with anybody. The only one who is able to 
approach her is thirteen-year-old Giorgio, who is charmed by her manners. The two develop o strong 
friendship and, in the course of the year, among many other smail family events, Giorgio falls in love with 
Mignon. He follows her in everything, sametimes with desperation due to his feeling lonely within his 
family. He suffers to the point of attempting an awkard and tender suicide, while Mignon annnounces 
she's pregnant of Cacio, o friend of Giorgio. Giorgio knows this is only an attempt on her side to attroct 
the mother's attention. In fact, Mignon will return to Paris, leaving behind o desperete but more mature 
Giorgio. 
MIGNON E PARTITA is the story of an educalian of the emotions. Extremely funny and maving in turns, 
the film's strength lies in the refreshing way people are presented. They never become streotypes. 
Thankfully alsa, there are no cheap heroics, and not even o hint of sentimentality which so olten mars 
films inYOiving adolescents. Besides being o very fresh and lively portroit of o modern family, the film is 
alsa o sharp exemination of the changes occuring in Ilalion society, especially to the role of women.  

FRANCESCA ARCHIBUGI 

1 960 yılında Roma 'da doğdu. Yirmi 
yaşında Roma'da "Centro 
Sperimentale de Cinematografia'ya 
katı ldı. Mario Monicelly'le 
yönetmenlik, Carlo di Palma ile 
lotoğrafçıl ık, Ogo Pirro ve Furio 
Scarpelli ile senaryo, Perpignani ile 
montaj ve Pierino Tossi ile gardrop 
calıstı. Ermanno Olmi'nin denetiminde 
RAl

. Uno televizyonu için iki kısa 
metrajlı film yaptı . 1986'da en başarılı 
senaryoya verilen Salinas Ödülü'nü, 
senaryosunu ortak bir çalışma ile 
yazdığı "Sottacqua" kazandı. 
MIGNON GITII Archibugi'nin 
yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metrajl ı 
lilmidir. 

Born in Rame in 1960. At the age of 
twenty she joined the "Centro 
Sperimentale de Cinematogralia" in 
Rame. She studied directing with 
Mario Monicelly, photography with 
Carlö Di ·Palma, scriptwriting with Ugo 
Pirro and Furio Scarpelli, editing with 
Perpignani and wardrobe with Pierino 
Tossi. Under the supervision of 
Ermanno Olmi, she produced two 
shorts for RAl Uno. She co-wrote the 
script for "Sottacqua" which won the 
Salinas Prize for the best script in 
1986. MIGNON E PARTilA is her first 
feature as director. 
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DÜ NYA FESTiVALLER i N DE N  SSCB 
FROM WORLD FEST IVALS 

KOMiSER 
KOMiSSAR 
T H E  COMMI SSAR 

Yönetmen/Director: Aleksander Askoldov SenaryoiScreenplay: Aleksander Askoldov, based on the story 
"V gorode Berdiceve" by Vasilij Gressman Görüntü Yönetmeni/Photography: Vasilij Ginsburg 
KurgıJEditing: Aleksander Askoldov Müzik/Music: Alfred Schnittke Oyuncular/Cast: Nonna Mordjukova, 
Rolan Bykov, Raisa Nedasckoskaja, Ljudmila Volynskaja, Vasilli Schukschin Yapım/Production: Gorky Studio 
( 1967) Mosfilm ( 1987) Dünya Hakları/Export Agent: Sovexportfi lm Kalaschnyj pereulok 14,  103009 
Moscow USSR Tlx: 41 1 1 43 sel su 

1 967/87 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (Black & White) 1 108' 

sya, 1 922. Sivil Savaş tüm şiddeti ile sürüyor; "Kızıl lar'; "Beyazlar"a karşı savaşıyor. Bir Kızıl alay 
Ukrayna'da bir yerlerde küçük bir kasabayı ele geçirmiştir. Yakın bir köydeki karısını ziyaret etmekten 

aşka hiçbir suçu olmayan bir "kaçak" olay yerinde idam edilir. Komut, savaş alanlarında katılaşan 
bir kadıR komiser, Klavdia tarafından verilmiştir. Bu acımasız davranış ve hemen ardından Komiserin, 
gebeli(lin son aşamasında oldu(lunun utanç dolu itirafı

.
-çarpıcı bir zıtlıktır. Beyazlar ilerlemektedir ve 

komiserin olayı kasabadan ayrılır, ancak o geride kalmak zorundadır. Tüm sessiz nefretine karşın, kalabalık 
bir yahudi ailesinin yanına yerleştirilir. Başlangıçta birbirlerine karşı duydukları kuşku ve yabancılık, ortak 
korkuları olan, Beyazlar tarafından gerçekleştirilebilecek olası bir soykırım ve terör beklentisinin de yardımı 
ile, yerini insanlık ve dayanışmaya bırakır. Aile de onu evin bir üyesi olarak benimsemeye başlar. Klavdia 
yahudi ailenin yardımı ile çocu(lunu do(lurur. Beyazların yaklaştı(jı tıciberini aldı(jında Komiser, çok güç bir 
ahlaki seçim ile karşı karşıyadır . . .  
Sert bir yahudi düşmanlı(lı suçlaması yaptı(lı için Sovyetler Birli(li'nde 2 0  yıl yasaklanan Askoldov'un b u  ilk 
filmi aynı zamanda onun son film oldu; çünkü bu film nedeni ile yönetmen "mesleki yetersizlik" savıyla 
stüdyodan atılmıştı! 1988 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülü alan bu film, Glasnost Dönemi'nin bir 
politik olayı olmanın çok ötesinde; aldatıcı inceli(li içinde, politik ideolojiler ötesinden izleyicilerini etkileyen 
bir insanlık dramı olarak, bu film sevindirici bir keşif. Şaşırtıcı siyah-beyaz,geniş perde çekimler, birinci-sınıf 
oyunculuk, esinli kurgu ve canlı müzik ile birleştirilmiş. Ola(lanüstü sanatsal ve duygusal etkisi ile KOMISER, 
her yönden bir ça(ldaş Sovyet film klasi(li. 

ssia, 1922. The Civil War is raging; the "Reds" are fighting the "Whites". Sornewhere in Ukraina, 
Red regiment has occupied a smail town. A "deserter", guilty of no more than visiting his wife in 
nearby village, is executed on the spot. The order was given by a battle-hardened woman 

commissar, Klavdia. This brutal act of violence is immediately contı'asted with the commissar's shamefull 
admission that she is in the Iate stages of pregnancy. As the Whites advance and her regiment leave the 
town, she is obliged to stay behind. To her sileni disgust, Klavdia is billeted in the already overcrowded 
home of a Jewish family. The inltial skepticism and unfamiliarity soon fades in the face of their commen 
fear of the imminent pogrom and the terror ecused by the Whites, giving way to humanity and solidarity. 
The family gradually accept her as a member of the household. Klavdia gives birth to her child with the 
help of the Jewish family. Now a mother, she struggles to understand the warm, unfairly downtrodden 
Jewish family. When informed that the Whites are advancing, the Commissar is faced with the most 
difficult moral cheice yet . . .  

Banned for 20 years i n  Soviet Union far its harsh indietmeni of anti-semitism, Askoldov's first feature was 
also his last, leading to his dismissal from the studio for "professional incompetence" ! Winner of the 
Silver Beor at the 1 988 Berlin Film Festival, this film is more than a palilical event of the Glasnost Era; it is 
a welcome discovery as a humanisi drama that, in its deceptively simple elegance, touches audiences 
across political ideologies. The stunning wide screen, black and white photography is combined with 
first-class acting, inspired editing and stirring musle. KOMISSAR, with its formidable artistic and emotional 
impact, is a modern Soviet film classic, in every sense of the term. 
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ALEKSAN DER ASKOLDOV 

1937'de Moskova'da do(ldu. Moskova 
Üniversitesi Filoloji Bölümünden mezun 
oldu. 1 964-65 yıllarında, Moskova'da 
ileri düzeyde yönetmenlik ve senaryo 
yazarlı(lı kurslarına katı ldı. Bunu izleyen 
iki yıl boyunca, 1987 Moskova Film 
Festivalindeki o ünlü ve beklenmedik 
gösterimine de(lin yasaklı, ilk ve son 
filmi KOMISER üzerinde çalışh. Kendisi 
bir Yahudi asıllı olmayan Askaldov, 20 
yıl boyunca, biri gösterilmeyen iki TV 
belgeselinin dışında başka bir film 
yapamadı! 1 976-1985 yıllan arasında, 
deneysel müzikal tiyatro yönetti. 
Maskova gösteriminin ardından 
Askoldov'a filmini yeniden kurma ve 
kesilmiş sahneleri ekleme izni verildi. 
Yenilenen KOMISER sonunda Aralık 
1987'de SSCB'de gösterime girdi. 

Born in Moscow in 1937. He 
graduated from the philology 
department af the Moscaw University. 
In 1 964-65, he taok part in advanced 
directing and script-writing courses in 
Moscow. For the next twa years he 
worked on his first and only feature 
film, KOMISSAR which was withheld 
from release until its celebrated, 
spontaneous screening at the 1987 
Moscow Film Festival .  Askoldow, who 
is not a Jewish himself, has not been 
oble to make any other films for 20 
years, apart from twa TV 
documentaries, ane unshown! Fram 
1976 to 1985, he directed 
experimental musical theatre. Following 
the Moscow screenings, Askoldov was 
allawed to re-edit the film and re-insert 
some cut scenes. The restored 
KOMISSAR was finally released in the 
USSR on December 1987. 
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YANLlS CENNETE ELVEDA 
ABSCHI D VOM ALSCHEN PARADIES 
FAREWE LL TO FA LSE PARADISE 

Yönetmen/Director: Tevfik Başer SenaryoiScreenplay: Tevfik Başer Görüntü Yönetmeni/Photography: izzet 
Akoy Kurgu/Editing: Renale Merck Müzik/Music: Clous Bantzer Oyuncular/Cast: Zuhol Olcoy, Brigitte 
Jonner, Ruth Olofsdottir, Borbora Morowiecz, Ayşe Altan Yapım/Produdion: Ottokor Runze Studio, 
Hamburg Zweiten Deutschen Fernsehen Dünya Hakları/Export Agent: Brussels Ave 2, rue Meyerbeer 
1 180 Brüssels BELGIUM 
1989 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 92' 

H apse düşmesiyle birlikte Elif'in yaşamında yeni bir dönem başlar. Geçmişteki dünyasından ve iki 
çocu(jundon, o güne de(jin yaşamını yönlendiren herşeyden kopmuş olur. Kocasını öldürme 
suçundon altı uzun yıl kolocaktır içeride. Orada kimseyi tanımomaktadır Elif. Çevresindekilerin tümü 

başka bir dili konuşan, farklı töreleri olon yoboncılordır. Yeni çevresi ile girdi(ji ilişki, gitgide Elif'in bakış 
açısını de(jiştirir. Çevresindekileri ve onların konuştu�u dili ö�renir, hapishane yaşamına olış ır. Kendini 
dününden, katı törelerinden ve ailesinin baskısından kurtarır ve neredeyse hopiste buldu�u bu yeni 
özgürlü�ünden hoşlanmaya başlar. Ailesine yabancılaşmanın boyutları, erkek kordeşi ile oralarındaki 
ilişkinin de(jişmesi ve parmaklıklar ordında buldu(ju yeni aşk deneyimi ile yansıtı l ı r. "Kocası ono eziyet 
ederken neredeydiler; onun mutlulu�u için hiçbiri kaygı duydu mu ki?" Bunlar, onu hopiste ziyarete gelen 
ve üzerinde baskı kurmayı amaçlayon o�obeyine söyledi�i acı dolu sözlerdir. Yeni bir yaşoma boşlama 
çabası içinde olon bir kodının yürekli sözleri. Ancak, Türkiye'deki koyınbiroderinden tehdit dolu mektuplar 
olmoya boşlodı(jındo ve Türkiye'de bir kez daha adalet önüne çıkması gerekti�ini ö�rendi�inde cesaretini 
yitirir. Bir suçlu damgasını yedi�ine göre kuşkusuz Almanya'dan sınır dışı edilecektir. Seçenekleri nedir 
Elif'in? Almanya'da kolomoyocoktır, ancak Türkiye'de de orzulodı�ı yaşamı sürdürmesine olanak yoktur. 
Hapisteki son gecesinde kendini öldürmeyi denemesi bir çözüm müdür? 

A new phose in Eli!' s life begins once she is in prison. Torn from her old world and fr.om her two 
children, she finds herseli seporoted from everything that has governed her life up to now. She has 
o spend six long years etoning for the murder of her husbond. She knows nobody in prison - they 

are all foreign people with foreign customs and they all speok o foreign language. Groduolly, the close 
contocl with her n� surroundings begins to change Elif's mind obout things. She gets to know both the 
foreign language and her fellow inmotes. She gets used to prison life. She begins to free herseli from her 
religion, the strict tropitions and the pressure of her family and this reelisotion enobles her to even enjoy 
her new-found "freedom" in prison. The exlent to which she has distonced herseli from her family is 
demonslroted in her chonged relotionship to her brother and by her experience of o new love behind 
bors. "Where were they all when her husbond lortured her? Did ony one of !hem show o genuine 
interest in her welfore?" These are Elif's bitter reprooches to her brother when he comes to visil her in 
prison and to pressure her. Courogeous words from o women trying to begin o new life. But her couroge 
deserts her when she begins to receive threetening letters from her brother-in-low in Turkey, and when she 
leorns that she is to oppeor belare o court of law in Turkey. Now that she has been branded o criminol, 
she is certoin to be deported from Germony. Whot options does Elif have? She cannot stoy in Germony, 
but she cannot live the life she wonts in Turkey. ls her ottempt to toke her own life during her finol night in 
prison o solution? 

TEVF i K  BAŞER 

1951 yılında Çankırı'da do�du. 1 970 
yılında Eskişehir'de liseyi bitirdi. 1 973-
1978 yılları orasında londra'da yaşadı. 
1978-1 979 yılları orasında Türkiye'de 
grafik sonotçılı�ı, sahne düzenleyicili�i 
ve foto�rofçıl ık e�itimi gördü. 1979-
1 980 yıllarında komeramon1ık çalışması 
yaptı. 1 980 yılında Hamburg Güzel 
Sonotlar Akodernesinde e�itjm 
görmeye başladı. 1983'de 
gerçekleştirdi�; orta metrojlı belgesel 
"Zwischen Cott Und Erde"den sonra 
1 986 yılında i lk uzun metrojlı filmi "40 
m2 Almonyo"yı yaptı . 

Born in Çankırı in 1 951 . 1 970: finol 
school exominotions in Eskişehir, 1973-
1 978: lived in london, 1978-1 979: 

troined os o grophic artisi, stoge 
designer and photographer in Turkey, 
1979-1980: troined os o comeramon, 
1980: begon studies ot the College of 
Fine Arts in Hamburg. Alter the mid
length documentory "Zwischen Cott 
Und Erde" ( 1 983), "40m2 Of 
Germony" wos his first feoture film. 

l .d ':l 
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GENC KIZ 
36 FILLE1TE 
VIRGIN 

Yönetmen/Director: Catherine Breillet SenaryoiScreenplay: Catherine Breillat, Roger Salloch Görüntü 
Yönetmeni/Photography: lourent Dailland Kurgu/Editing: Yann Dedet Müzik/Music: Ricky Nelson 
OyuncularlCast: Delphine Zentout, Etienne Chicot, Olivier Parniere Yapım/Production: Emmanuel 
Schlumberger, Valerie Seydoux French Prod/CB Films!SOFICA COFIMAGE/CNC Dünya Hakları/Export 
Agent: M.G. I .  1 22, rue la Boetie 75008 Paris FRANCE Tlx: 643529 mgıntl 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 88' 

1 1 3  yaşındadır ve orta sınıftan gelme ailesiyle çıktı�ı tatilde sıkılmaktadır. Her zaman "ben" der, 
ndi kendine konuşur. Herkesten ve herşeyden nefret eder . . .  gece kulüpleri dışında. Ancak 1 3  
şında bir kız herşey için ailesinden izin almak zorundadır. Bacakları, omuzları ve vücudunun ölçüsü 

36 bedendir, ama gö�üsleri çok iridir ve lili bundan hoşlanmaz. Giyim tarzı yüzünden gitti�i her yerde 
dikkat çeker. Ve erkekler, ister 30 yaşında olsunlar ister 40, pis insanlardır. Zaten o her zaman haklı, her 
zaman masumdur. Erkekler onu gezmeye götürebilir, ona sarılabilir, onu oteliere götürüp istedikleri herşeyi 
yapabilirler; erkekler böyledir işte, ama sonuna kadar gidemezler, buna tecavüz denir çünkü. Bu da onun 
suçu olamaz. Onu kimse anlamaz. Madem öyle, lili herkese gününü gösterecektir! Bir gece şehre otostep 
yaparken, Maurice'le tanışır. Maurice kırkına merdiven dayamış bir çapkındır. O andan itibaren lili onunla 
bir kedi-fare oyunu oynamaya başlar . . .  

"Filmin öyküsü özyaşamsaldır. Kızlı�ım bana da yük olurdu. Ama Lili'nin öyküsü her genç kızın öyküsüdür, 
bir yeni yetmenin son derece sıradan öyküsü - onun erdemli mi, yoksa zalim mi oldu�u anlaşılamaz, 
çünkü o yaşta çok belirı;izdir bu", diyor yönetmen. Breillet kişilerini ayrıntılarıyla inceliyor ve kameranın 
aralıksız çekimleri, sahnelere şaşırtıcı bir gerçeklik duygusu veriyor. Bir kadının gözüyle toplumsal ve cinsel 
gerçekleri çizen bu film, şimdiye dek yapılan kadın filmlerine büyük bir katkı. 

1 s 13 and bored with her seaside camping holiday with lower middle class parents and elder 
ther. She says "1" all the time, talks to herı;elf and holds manologues. She hates everbody, 
rthing . . .  except night clubs. Only when you're 1 3, you have to ask permission. 36 Fillette (Girls' 

size 36) is the size of her legs, shoulderı; and body, but her bust is much bigger and she doesn't like 
that. The way she dresses, she's o tıurn-on wherever she goes. And men, whether they're 30 or 40, 
they're just dirty grown-ups. Anyway, she's always right about everything, never to blame for anything. 
Men can take her for walks, caress her, bring her to hotels and do anything with her, since men are like 
that, only never all the way - that would be rape. lt wouldn't be her fault. No one underı;tands her. And 
since that's the way things are, she'll show'em all what's what! One night, hitching o ride into town, she 
meets Maurice, o roue in his Iate thirties. From that moment on she plays o cat and mouse game with 
him . . .  
"The story i s  very autobiographical", says the director. " 1  too was burdened by my virginity. But the story 
of lili is also that of any girl, an extremely commonplace story of an adolescent - one doesn't know 
whether she is virtuous or cruel because, at that age, it is very unclear". Breillet studies her characterı; 
under o microscope and keeping the camere running gives her scenes an astonishing authenticity of 
feeling. The film, o complex portroyal of social and sexual realities told from o woman's point of view, is 
o stunning addition to the sum of women's experience on film. 

1 44 

CATH ERINE BREI LLAT 

1947'de do�du. Romancı ve senaristtir. 
Senaryoları 'nın üçünü filme çekti. 
1 976'da "le Soupirail" adlı 
romanından ilk filmini yapmadan önce 
birkaç roman ve on kadar senaryo 
yazdı .  

Bom in 1947. She is o novelisi who 
become o screenplay writer and who 
has now directed three of her scripts. 
He had written several books and 
areund ten screenplays before making 
his firı;t film in 1 976 from her novel "le 
soupirail". 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 
1 976 Une vroie jeune fii le/Gerçek Bir 

Genç Kız 
1979 Tapege ncetume/Gece 

şamatası 
1 988 36 Fillette/Genç Kız 
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BiR KADlN MESELESi 
UNE AFFAIRE DE FEMMES 
A WOMEN'S AFFAIR  

Yönetmen/Director: Cloude Chobrol Senaryo/Screenplay: Colo Tovernier, O'Hogon, Cloude Chobrol 
Görüntü Yönetmeni/Phaıogrophy: Jean Robier Kurgu/Editing: M. Fordoulis Müzik/Music: Motthieu Chob 
OyuncularK:ast: lsobelle Huppert, Fronçois Cluzet, Morie Trintignont, Nills Tovernier Yopım/Production: 
MK2 Productions, Film A2, Films du Comelio, lo Sept Dünya Hakları/Export Agent: MK2 Productions 
55, rue Troversiere 75012 Paris FRANCE Tlx: 214720 
1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 10' 2 Dünya Savaşının başında, otuz yaşlarında bir eş ve anne olon Marie, komşusunun ıstemediği bir 

çocuğu düşürmesine yardımcı olur. Ancak çok geçmeden Marie bu yardımı diğer kadınlara do 
e yaprnoya başlar. Yavaş yavaş, Morie'nin bu "hizmet" karşılığı aldığı porolar onun en önemli gelir 

kaynağı olur. Cepheden dönen yaralı kocası, evlerinin böylesine zenginleşmesi karşısında şoşırır, ancak 
ailesinde gerçekleşen değişiklikleri tepki göstermeden kobullenir . . .  Her savaşta sayısız ihbar yapılır. Ancak 
"oile"nin kutsal sayıldığı Vichy hükümetinde birini ihbar etmek, o insana tüfeği doğrultup tetiği çekmekten 
beterdir. Vichy Fransası, Morie'nin yaptıklorını bağışlamayacak ve onu halka ibret olarak gösterecektir. 
Savaş zamanıdır: Fransa'nın her çocuğa ihtiyacı vardır ve Marie kürtoj yapmakla suç işlemiştir. 1 943 
Haziranında özel bir mahkeme Morie'yi, bu "mahalle kürtojcısını" ölüme mahkum eder. 31 TemmuzCia 
giyetin Fransa 'do idam edilecek en son kodının boynuna iner. 

Bu film gerçek olaylara dayanmaktadır. "Kimi insanlar bir toplumun ahlaki değerlerini ancak bu toplumdon 
destek görüyorlorso kabul ederler. BIR KADlN MESELESi'nin kahromanı için bu geçerli değil. Onun tek 
isteği, kendinin ve çocuklarının yaşamını sürdürebilmektir. Bu yüzden yaptıklan ve sonuçları toplumun 
değerlerine göre yargılonmomolıdır. Aslında hiç yargı lanmamoları gerekir; kabul edilmeli ve mümkünse 
onloşılmolıdırlor. Bu !ilmin amacı merhemetin insan ruhunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu 
göstermektir." diyor Chobrol. 

A the outset ol World War l l ,  Morie, o wife and mather in her early thirties, helps o neighboring 
women dispose of on unwonted pregnoncy. But Morie soan cought up in providing the service 

he lirst performed os on oct of solidority. little by little the revenue from Marie's "service" 
becomes her primory meons ol support. Her husbond, demobilized but week from o wor wound, is 
omozed to see now vvell-off his household has suddenly become. He possively occepts the changes 
imposed on his family.' .. Denunciotions are to be expected in o notian ot wor. But to denounce sameone 
under the Vichy Government, wherein "the Family" wos socrosonct, wos os good os pointing o rifle ot 
the occused and pulling the trigger. Vichy Fronce could not lorgive Marie's octions and singled her out os 
on exomple. This is wor: Fronce needs all her children and Morie is guilty of having ossisted other 
women in commiting obortion. In June of 1 943, o speciol court sentenced Morie, the "bockstreet 
obortionist", to deoth. On July 31st, the guillotine blode lell on the heod of one ol the very lost women 
condemned to deoth to be executed in Fronce. 

This. film is bosed on true events. "Same people are oble to occept the morals of q given society only if 
the lotter helps them to live. And such is not the cose of the main charocter of UNE AFFAIRE DE 
FEMMES. Hence, her only problem is to provide for her children's survivol and her own. Her acts and 
their consequences must not be judged according to the porometers ol society, therefore. In foct they 
must not be judged ot all, but <Jccepted and - if possible - understood. The intention of this film is to 
express that compassian is good for o mon's spirit", soys Chobrol. 

CLAUDE CHABROL 

1 930'do Paris'te doğdu. Çocukluk 
yıllannda sinema ve dedektif romanlan 
ilgisini çekti. Yüksek öğrenimine Paris 
Üniversitesinde başladı ve Fransız 
sinema çevresine girdi: Godord, 
Truffout, Bezin ve Rohmer'le tonışh. 
Mezun oldukton sonra Fox'dci (basın 
kuruluşu) çalıştı ve "Cohiers du 
Cinemo" ile işbirliği yaptı . lik filmini 
1957'de çekti. "Yokışıklı Serge", daha 
sonra "Yeni Dalga" olarak tanımlanan 
filmierin ilkidir. Senaryolannın çoğunu 
kendisi yazdı ya do yazımianno 
katkıda bulundu. BIR KADlN 
MESELESI, 43. ve son konulu filmidir. 
Ayrıca çeşitli televizyon filmleri de 
yönetmiştir. 

Born in 1 930 in Paris. As o child he 
felt ottrocted lawards cinerne and 
detective stories. loter on he vvent to 
study ot the University in Paris and 
begon his centacts with the French 
cinerne environment: meets Godord, 
Truffout, Bezin and Rohmer. Alter 
obtoining his university degree he 
works for "Fox" (press office) and 
colloborates with "Cohiers du 
Cine'mo". His first fi lm wos produced 
in 1 957. "le beou Serge" is the first 
among the films loter defined os 
"nouvelle vogue". He has written or 
colloborated on most of his films 
scripts. UNE AFFAIRE DE FEMMES is 
his 43th and lost feoture film. He olsa 
directed severol TV movies. 

ÖNEMLI FILMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
ı 958 le beou Serge/Yokışıklı Serge 
ı 959 les cousins/Kuzenler 
ı960 les bonnes femmes/Iyi Kadınlar 
ı967 les biches/Ceylonlor 
ı 968 lo femriıe infidtıle/Sodokotsiz 

Kadın 
ı 969 le bouchedKosop 
ı 97 4 les innocents oux moins 

soles/Kirli Elli Masumlar 
ı978 Violette Noziere 
ı 980 le chevol d'orgueii/Kibirli At 
1 983 le seng des outres/Başkalarının 

Kanı 
ı 984 Poulet au vinoigre/Sirkeli Piliç 
1 986 Mosques/Moskeler 
1 987 le eri du hibeu/Boykuş Çığlığı 
ı988 Une offoire de femmes/Bir 

Kadın Meselesi 
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CAMOMILLE 

Yönetmen/Director: Mehdi Choref SenoryoiScreenploy: Mehdi Choref Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Patrick Blossier Kurgu/Editing: luc Bornier Müzik/Music: Tony Coe OyuncularlCast: Philippine leroy
Beoulieu, Remi Martin, Monique Choumette, Guy Soint Jeon' Yapım/Production: Michele Roy-Govros, 
K.G. Productions Dünya Hakları/Export Agent: K.G. Productions 244 rue Soint Jacques 75005 Paris 
FRANCE 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 88' 

CAMOMILLE veya Comille ile Martin'in alışılmadık karşılaşmaları. Kendisine her hafta bir fahişe 
yollayon ve hergün onunla konuşmaksızın yemek yiyen yaşlı annesinin dışında, Martin'in tek bir 
tutkusu vardır: '58 model Ponhord'ı .  Evin çatı katında büyük bir sabırla, parça parça monte etti\)i, 

aradon kaçmasına imkan olmayon sevgili arobası. 8irgün, birden bire, Martin'in küçük dünyasına Camille 
girer. Martin, şehrin bu garip mahallesinde genç kızı buldu\)unda, Camille neden kaçmaktadır? Zengin 
ama onu anlamayon ailesinden mi? Ünlü bir TV yıldızı oluşundan mı? Peki, Martin'in kekelemesinin 
(Camille'e "Ca(mo)mille" der genç adam). kadınlardan korkmasının sebebi nedir? Araba porçalarının 
mobilyaya dönüştü\)ü bu garip dünyada, Camille yavaş yavaş kendini Martin'in oyununa kaptırocak ve bu 
arada onun şefkatini keşfedecektir. Ama genç kız hala ölmek istemektedir. Onun hayoto bo\)lı kolması için 
Martin tek bir çözüm görür; kedisi ve onun yavrularından esinlenerek, Camil le'in eksikli\)ini duydu\)u 
sevgiyi, ancak kendi başına yarolması gerektl9ini düşünür. Bu nedenle onu çatı arasına hapseder ve kızın 
bir bebe9i olması için elinden gele.n gayreti gösterir! 

Bu film, anlayış ve sevgiyi çok garip bir biçimde de olsa, birbirlerinde bulan iki yalnız insanın öyküsü. 
"Filmlerde gerçek yaşamda yopamadıklorınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sevdiklerinizi rahatl ıkla koruyabilir, 
hatta kurtorobilirsiniz filmlerde. Oysa bunu gerçek yaşamda başarmak çok zordur. işte CAMOMILLE'de 
bunu yansıtmak istedim . . .  Bu genç kız ölmeyi istedi9inde, bunu sıkıldı9ı için dener. Çünkü o zamana 
kadar yaşamında hiçbir şey yaratmamıştır. Ve sanırım bizleri yoşatan, ne olursa olsun bir şeyleri var 
etmekdir. " diyor yönetmen. 

C AMOMILLE or the strange encounter between Camille and Martin. Martin has o single passian 
besides his ald mather who dines with him every day in silence and sends him o whore every 
week, his Panhard '58. He worships this old cor he built, bit by bit, in the attic where she could 

never escape him. And, out of the blue, anather one falls into his orms; not o car, bul o girl! When he 
picks her up, Camille is lost in this neighbourhood, this strange world where the city meets the suburbs. 
What is Camille running away from? Her rich family who don't understand her? Her career as o TV-stor? 
What is the seeret behind Martin's stammering ( he calls her Ca(mo)mille ), his fear of women? lt is in 
this stronge world, emidsi car parts turned into furniture, that Iiiiie by little, Camille is going to be drawn 
into Martin's game and discovers tenderness. Bul she stili wants lo die. To help her survive, Martin sees o 
single solution; inspired by his cal and her kittens, he thinks Camille should create, by herself, the love 
that she misses so much. That's why he's going to keep her locked in his attic and try his best to help 
her to have o baby! 

This is the story of two lonely people who find tenderness and love in each other, in o very slrange way. 
"You can do in the movies what you were not able to in real life. You can easily protect, even seve the 
ones you love in o movie, although you wauldn't succeed in reel life. That's what 1 lried to reflect in 
CAMOMILLE . . .  When this young girl decides lo kil l herself, she tries that because she's bored, because 
she hasn't created anything in his life. And 1 think, what makes us survive is creation, creation of 
something whatever it is" says the director. 
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MEHDI CHARE F 

1952'de Maghnia, Cezayir'de do9du. 
1970 yılından beri Paris'te yaşamakta 
olan Charef, film yönetmenli9inin 
yanısıra, televizyon için programlar da 
hazırladı. Yönetmenin ilk uzun metrojlı 
filmi "Arşimed'in Hareminde Çay", 
1985 yılında En Iyi i lk-film "Cesar" 
ödülünü aldı. Bunu 1 987'de yoptı9ı 
"Miss Mono" izledi. CAMOMILLE 
yönetmenin üçüncü filmidir. 

Born in Maghnia, Algeria in 1952. 
He's been living in Paris since 1970 
and he warked as television producer 
besides his film directing activitles. He 
began his cinema career in 1984 by 
directing his first feature "le the au 
harem d'Archimede" which won the 
Cesar for Best First-Film in 1986. He 
followed il with "Miss Mono" in 
1 987. CAMOMILLE is his third feature 
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CITADEl MOHAMED CHOU IKH 

Y6netmen/Diredor: Monomed Chouikh SenaryoiScreenplay: Monomed Chouikh Görüntü 
Yönetmeni/Phatography: Allel Yahiaoui Kurgu/Editing: Yemina Chouikh Müzik/Music: Jawad Fasla 
Oyuncuları'Cast: Khaled Barkat, Dpllali Ain-Tedeles, Fettouma Ousliha, Momo, Fatime, Belhadj, 
Baumedienne Sira! Yapım/Production: C.A.A . I .C. Dünya Hakları/Export Agent: K-Films/Crepuscule Int. 5, 
rue Claude Tillier 75012 Paris FRANCE Tlx: 21 3907 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (calor) 1 1 20' 

" Kale" yalnızca haritada küçük bir noktadır. Burada insanlar, cinsiyetlerine göre, köyün ortasından 
geçen bir duvarla birbirlerinden ayrılmışlardır; bir tarafta erkekler, öte tarafta kadınlar. Buranın 
erlkekleri ateşli, kadınları ise da�urgandır. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebilir. Erkekler, 

şurada burada e�lenip keyif sürerken, kadınlar, vücutları uzun elbiselerle sarılmış, yüzleri peçelerin 
arlkasında gizli, bütün işleri yapmak zorundadır. Kültürel ve dinsel gelenekleri en iyi biçimde yansıtan Sudi 
ailesi, bu ataerlkil düzene sıkı sıkıya ba�lıdır. Ihtiyar Sudi'nin üç karısı vardır ve bir dördüncü eş ister. Evlat 
edindi�i �lu Kaddaur, ayakkabı tamircisinin karısına aşık olur ve kadını rahatsız etmeye başlar. Durumu 
farlkeden Sudi, Kaddour'u döver. Çünkü onun bu gönül serüveni, tüm toplum yapısını tehdit eden bir 
tehlike oluşturur. Kaddaur, bu içe dönük toplumun a�ına düşmüştür. Köyün üç yaşlısı, bozulan dengeyi 
yeniden kurmak amacıyla Kaddour'a bir ders vermeyi kararlaştırır. Genç adam, köy ermişinin verdi�i 
emirler d�rultusunda bir sıra ayine katılır. Bunlardon biri de, hiçbir şeyden şüphelenmeyen Kaddour için 
özel alarak tertiplenmiş dü�ün törenidir. Yavuklusuyla evlendi�ini sanan Kaddour, ürpertici gerçe�i, köy 
halkının alaycı bakışları altında, san anda farlkedecektir . . .  
Belki de Cezayir'in b u  seneki e n  iyi filmi KALE, evlenmek zorunda bırakılan genç bir adamın etkileyici ve 
acıklı öyküsü. Yönetmen Chauikh, bu gaddar "Hoffmann öyküsü"nü, insancıl bir yaklaşım, zekice 
diyaloglar, dinsel ve kültürel aşırılık kurbanlarının etkileyici portreleriyle süslemiş. Chouikh, Harem efsanesi 
arlkasındaki gerçekleri, kadınların bunalım, kızgınlık ve hayal kırıklı�ının yanı sıra toplumun iki cins için de 
yeni rollere kcl}ı hoşgörüsüzlü�ünü büyük bir yüreklilikle vurguluyor. Gözyaşı ile kahkahayı dengelerneyi 
başaran bir film bu. 
" E I- Kalaa" is n.athing more than o dot on the map. Here the sexes are strictly segregated: o wall 

runs down the center af the viiiage on one side of which live the men, and bn the other, the 
women. The rrıen are virile and women fecund. The men are allawed ta have as many women as 

they please. Whilst the men spend their time faaling araund and enjoying themselves, the women are 
abliged to da all the work - their bodies wrapped up in long rabes and their faces concealed by veils. 
Sudi's family, the perfect mirror af cultural and religious traditions, strictly adheres to this patriorenal order. 
Old Sudi has three women and he wonts ta marry o fourth. His adapted san, Kaddour, falls in lave with 
the cobbler's wife and begins to pester her. Sudi notices ihis and beats Kaddour because his love affoir 
endongers the entire structure of their society. The young man is caught in the web of on egocentric 
society. Three ald folks plat to give Kaddour o lesson in order to resettle the balance. He is subjected ta 
o series af rituals at the orders af the viiiage guru. One af these is o wedding ceremany held especially 
far the unsuspecting Kaddour. Kaddour believes that he is being married ta his beloved, bul realises the 
horrifying truth in the lost moment, before the eyes of the omused villagers . . .  
Perhaps Algeria's best film a f  the year, El- KAlAA i s  o moving, compelling tale of o young man farced ta 
morry. Chouikh fills out this grim "Tole of Hoffmann" with o great sense af humanity, witly dialague and 
poignant portraits of the victims of religiaus-cultural excess. With caurage Chauikh has unveiled the harem 
myth, exposing women's depression, onger, and frustratian, as well os the society's fundomental 
intalerance lawards new roles for either sex. This film alsa knows how to balance its teors with laughter. 

1 943'de do�du. Önce film artisti daha 
sonra kameraman olarak sinema 
çalışmaları yaptı. 1982'de "Kapmalor" 
isimli ilk filmini gerçekleştirdi. Mohmaud 
Zemmouris'e "Çılgın Twist Yılları" 
filminde yönetmen yardımcılı�ı yaptı. 
KALE, Bastio Film Festivalinde büyük 
ilgi topladı ve Büyük Ödülü kazandı. 

Bam in 1 943. Film ector at iirst;- later 
cameramon. Film debut 1 982 witli 
"Ruptures". Assistant ta Mahmoud 
Zemmouris an "l.es folles annees du 
twist". El KAlAA premiered at the 
Festival of Bastia to great acclaim and 
won the Grand Prize there. 
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WALKER 

Yönetınen/Dinıctor: Alex Cox SenaryoiScreenplay: Rudy Wurlitzer Görüntü Yönetmeni/Photography: 
David Bridges KurgıJEditing: Corlos Puente Ortego, Alex Cox MüzikiMusic: Joe Strummer 
Oyuncuları'Cast: Ed Horris, Richord Mosur, Rene Auberjonois, Keith Szorobojko, Sy Richordson 
YapımiPraduction: lorenzo O'Brien, Angel Flores Mortini, Universal Dünya Hakları/Export Agent: UIP 
House 45 Beodon Road Hommersmith london W6 OEG ENGLAND Tlx: 8956521 

1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 102' 1 855'te avukat ve gazeteci William Wolker, ellisekiz korkusuz adamdon oluşan bir birlikle 
Nikoroguo'ya girer. Nikoroguo'nın bir oro·yol olarak önemini farkeden dev sanayici Cornelius 
Vonderbill ono mali destek sof)lomışlır. Wolker boşkent Gronodo'yı ele geçirir ve kendini ülkenin 

hakimi ilan eder. Vonderbilt'in parasına el koyorak bu porayı rakiplerine karşı kullanır. Costo Rica ve di�er 
Orta Amerika ülkeleri Nikoraguo'yo savaş açar. Wolker bir seçim düzenleyerek kendini Cumhurboşkanı 
tayin eder. ABD'nin Dof)u Eyoletleri ondan desteklerini çeker, ve Vonderbilt'le boşedemeyen Wolker, Batı 
Eyoletlerinin de destef)ini kaybeder. ABD'ne döner. Nikoraguo'yı tekrar fethelrnek için düzenledifji 
sonuçsuz silahlı saidıniann ardından, 1 860'to Honduros'o gelir. Burada Ingilizlere teslim edilen Wolker, 
Nikoroguo Cumhurboşkanı olarak idam edilir. 

Tarihte tüm olay 118 kişilerin iki kez ortoya çıktıf)ı söylenir: ilkinde trojedi, ikincisinde fors olarak. Tarihlerde 
yapılan def)işiklikler ve oloylı imolor, sömürgeci William Wolker ile ABD'nin günümüz Orta Amerika 
politikası orasında paralellikler kuruyor. Cox, bu serüveni bilinçli olarak sömürgeci bir yaklaşımla ele almış; 
oma aynı zamanda, tarihle günümüz orasında kurduf)u bof)lontı lorlo, sahte ve hatta gülünç temellere 
doyondıfjını vurgulodıfjı bu görüşü çürütmüş. William Wolker'ın garip davranışları, Alex Cox'ın sıradışı 
gülmece anlayışı için eşsiz bir malzeme oluşturmuş. 1 n 1 855, William Wolker, lawyer and journalisi gothered o bond of 58 interpid men, the "lmmortols" 

·and morı:hed into Nicoroguo. He had finonciol bocking from Cornelius Vonderbilt, on industriol 
mognole who reolised Nicoroguo's importonce os o transport route. Wolker tokes over the capital 

Gronodo, and instols himself os the ruler of the country. He oppropriotes Vonderbilt's money and uses it 
to potranize his competitors. Costo Rica and other Middle American states declore wor on Nicaroguo. 
Wolker holds on election and oppoints himself President. The Eostem States of the USA withdrow their 
support for him, and os the concems competing ogoinst Vonderbill copitulote, unoble to compele with his 
influence, Wolker loses the support of the Westem States os vvell. He returns to the USA. Alter severol 
voin ollermpts to reconquer Nicorogua in armed attacks, he arrived in Honduros in 1 860, wos turned over 
to the British and executed os the President of Nicorogua. 

lt is said that all greot ir.ıcidents and individuals of history occur, os it vvere, twice: the first time os 
trogedy, the second os forı:e. Anochronisms and ironic-gratesque ollusions drow porellels between 
William Wolker, the imperiol invoder and the USA's lotter-day Middle American Policy. Cox presenis the 
od\lenture from o consciously imperiolist perspecti\18, whilst ot the same time subverting that view by 
emphosising its spurious, 8\len forı:icol foundotions and by reloting the history to modern times. The ontics 
of William Wolker are o perfeci subject far the offbeot humour of Alex Cox. 
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ALEX COX 

1954'te Liverpol'do dof)du. Oyun 
yönetmenlif)i yoplıf)ı Oxford'do hukuk 
öf)renimi gördü. Bristol Üniversitesi ve 
Güney Koliforniye Üniversitesi'nde 
sinema okudu. ilk filmi "Uyku Korkakla 
Içindir", Jock Nicholson senaryo 
ödülünü kazandı. Colifornio'do birkoç 
tiyatro oyunu do yönellL UCLA'yi 
bitirdikten sonra yaşamını senaryo 
satarak, Noel of)oçlorı süsleyerek ve 
Kaliforniyo'lı bir mirasyedinin 
şoförlüfjünü yaporak kazandı. Bu son 
işi, 1984'te çektif)i "Repo Man" adlı 
ilk önemli filmine esin koynof)ı oldu. 

Born in Lverpool, in 1954. He studied 
law ot Oxford, where he directed o 
number of ploys. He studied film at 
Bristol University, and then at then at 
the University of Southern California 
where he made his first film, Sleep is 
for sissies, which won the Jack 
Nicholson screenwriting aword. He 
directed o few theotre plays. Alter 
leaving UCLA he made o living sellin� 
scripts, decorating Christmos trees ane 
driving for o Califarnia repo man. Thi� 
lost occupotion wos the inspirotion for 
his first feature film,"Repo Man� mode 
in 1984. 

FILMLERI / FI LMOGRAPHY 
1 980 Sleep is for Sissies/Uyku 

Korkaklar Içindir 
1 984 Repo Man/Serseri 
1 986 Sid and Noncy/Sid ve Noncy 
1986 Straight to Heii/Dof)ru 

Cehenneme 
1 987 Wolker 
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UZAK SESLER DURGUN YASAMLAR 
# 

DISTANT VOICES STILL LIVES 

Y6netınenl0iredor: Terence Dovies Senaryoı'Screenplay: Terence Dovies Görüntü Yönetmeni/Photography: 
William Diver, Potrick Duvol KurgıJEditing: William Diver Müzik/Music: Terence Dovies, National Sound 
Archive, BBC Oyuncuları'Cast: Freda Dowie, Pele Posriethwaite, Angela Walsh, Dean Williams, lorraine 
Ashboume Yapım/Produdion: British Film Institute, Channel Four Television, ZDF Dünya Hakları/Export 
Agent: BFI Production 29 Rathbone Street london W1P 1AG ENGlAND Tlx: 27624 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli {color) 1 85' 1 950'1erde liverpool. .. Eileen ve Dave evlenmek üzeredirler. Bu olay, geçmişin, l l .  Dünya Savaşı ve 
öncesinin anımsanmasına yol açar. Eileen'in Dave'le, kızkardeşi Moisie ve erkek kardeşi Tony'le 
oynadı9ı, babasının henüz hayatta oldu9u günler anımsanır. Evlenme töreninden sonra, bir Pubdo 

kurlama töreni düzenlenir. Çocuklar yıllarca öncesini, küçüklüklerinde kullanılan bir Noel'i onımsarlar. 
Tony'nin anılarında ise askerlik günleri vardır: savaş zamanıdır, ho va akınından korunmak için tüm. o ile 
sı9ına9o koşuşurlor, çocuklar anne ve babalarından ayrı düşerler. Eileen deniz kıyısında geçirdi9i bir yaz 
tatilini, çalışmak üzere evden ayrılışını, babasının kendisine güle güle bile demeyişini onımsar. Kocası eski 
arkadaşlarını unutmasını, evli bir kadın olarak yalnızca ona karşı görevleri oldu9unu söyler . . .  

Terence Davies'in b u  ilk uzun metrajlı filmi 40'1ı ve 50'Ii yıllarda, liverpool'da küçük bir kesimin yaşamını 
konu alır ve tüm zenginli9iyle oktanr. Tipik işçi sınıfı çevresinin küçük sevinçlerini, güç yaşam koşullarını 
özenli bir ineelikle yansıtır. Davies, filmde adeta kendi yaşamından bir kesiti, tüm çocuklu9unu şekillendiren 
ve hiç te yabancısı olmadı9ı bir çevreyi anlatır. Film dönemin popüler radyo programlarından seçme 
müziklerle bezenmiştir. Ancak bu filmi nostaljik bir film olarak nitelendirmek yanlış olur. Film yönetiminin, 
senaryasunun, oyuncuların oyununun yalın güzelli9iyle Ingiliz sinemasının son yıllarındaki en eşsiz ve 
olo9anüstü filmi olarak de9erlendirilmiştir. IJverpool in the 50's . . .  Eileen and Dave are about to gel married, and the event gives the opportunity 

or o ıacollection of the post, the second World War and before, when Eileen's father was stili alive, 
nd she used ta play with Dave, her sister Maisie and her brother Tony. Alter the ceremony, !here is 

o celebration in o local pub. The children remember Christmas many years belare when they were smail. 
Tony remembers his arrny days: il is war-time and the family rush to an air-raid shelter. The children 
become seperated from !heir porents. Eileen remembers o summer holiday on the beach; leaving home 
to wark and how her father refused to even soy goadbye. Eileen's new husband tells her she can forgel 
her old friends; now that she is married, her duty is to him ! 

Terence Davies' full-length film debut focuses upon the rich life of o smail liverpool community, and is 
opporenriy based upon his own family during the 40's and 50's - o family of smail pleasures and o hard 
life. This is o careful and detailed portrait of the Iraditicnal working-class environment which shaped the 
directar's childhood. The film is full of music of the period and excerpts from populer radio programmes. 
However, this isn't o film based on nostalgia; its special qualities stern from the beautiful simplicity of 
directing, writing and playing. Outstanding, indeed the most singular British film in many years. 

TERENCE DAVIES 

1 945 yılında liverpool'da doğdu ve 
orada büyüdü. Onbeş yaşında okulu 
terkederek oniki yıl boyunca 
muhasebecilik yaptı. Bu sıralarda 
liverpool Yazarlar Kulübüne katı ldı ve 
çeşitli topluluklarda amatör olarak 
aktörlük yaptı. 1 972'de Coventry 
Tiyatro Okulu'na girdi ve i lk senaryosu 
"Children/Çocuklar"ı yazdı. Bu 
senaryo daha sonra ingiliz Film 
Enstitüsü tarafından filme alındı. Daha 
sonra Ulusal Film Okulu'nda görev 
alan Davies "Madonna and 
Child/Meryem ve Çocuk" adlı filminin 
cekimini tamamladı. Bu Davies'in Film 
Okulu'ndan ayrıldıktan sonra çekimini 
gerçekleştirdiği "Death and 
Transfiguration/Öiüm ve Değişim" adlı 
filmle birlikte '?.luşturduğu üçlemenin 
ikinci filmidir. Uelerne elestirmenlerden 
olumlu yankılar 

'
alarak ul�slararası bir 

basan kazanmıs ve cesitli ödüller 
al,;,ıstır. Davies;in ilk 

'
ra'manı olan 

"Ha
,llelujah Now" 1984 yılında 

basılmıştır. 

Born in 1945 in liverpool where he 
grew up. He lelt the school at the age 
of filteen and worked as o 
bookkeeper for twelve years. During 
this time Terence joined the liverpool 
Writer's Club and became an amaleur 
actor in several companies. In 1 972 he 
entered the Coventry Drama School 
where he wrote his first screenplay, 
"Children", which was later produced 
by the British Film Institute. He 
subsequently took up o place at the 
National Film School where he shot 
"Madonna and Child", the second 
part of his Trilogy, completed by 
"Death and Transfigurotion" alter he 
lelt the Film School. The Trilogy 
achieved international critical acclaim 
winning severol prizes. His first novel 
"Hallelujah Now" was published in 
1984. 
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DUNY A FESTIVALLER INDEN  FRANSA 

FROM WORLD FESTIVAl$ FRANCE 

CiKOLAYA 
' HOCOLAT 

THE CHOCOLATE 

Yönetmen/Director: Claire Denis SenoryoiScreenploy: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau Görüntü 
Yönetmeni/Photogrophy: Robert Alazraki Kurgu/Editing: Claudine Merlin Müzik/Music: Abdullah ibrahim 
OyunculoriCost: lsaach de Bankole, Giulia Boschi, Jean-Ciaude Adalin François Cluzet, Cecile Ducasse, 
Mireille Perrier Yopım/Production: CINEMANUEL, Paris Dünya Hoklorı/Export Agent: MK2 Production 55, 
rue Traversiere 75012 Paris FRANCE Tlx, 214 720 F 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 105' 

E ! Iili yı l ların sonu; ba()ımsızlı(jın hemen öncesinde Kamerun. Fransız yönetimi altında, herşeyden uzakta 
küçük bir toprak parçası. Yörenin yöneticisi Marc Dalens, karısı Aimee ve kızları France, sayısız zenci 
hizmetçi-çocuk arasında yalnız başlarına yaşamaktadırlar. Topraklarını denetiemek üzere sık sık evden 

ayrılan Marc, düşlerindeki yaşamı sürdürmektedir. Bir kültürel ve toplumsal çölde birbaşına bırakılan Aimee, 
ev içinde kendi payına düşen rolü oynayarak beklentilerini körelımeye çalışmaktadır. Kimi vakit eve gelen 
bir konuk, onun bu sıradan yaşamına biraz renk katar o kadar. Yetişkinler dünyasının dışındaki iki gözlemci, 
hizmetçi-genç Protee ve küçük kız France arasında özel bir ilişki vardır. Güçsüzlükleri ile birbirlerine 
ba()lanmış do()al suçortaklarıdır bu ikisi. France güçsüzdür, çünkü küçük bir çocuktur o; Protee de 
güçsüzdür, çünkü o da "Çocuk" diye ça(jırılmaktadır efendileri tarafından. Birgün yolunu yitirmiş bir uçak 
bu "cennet"e zorunlu iniş yapar. Ev, yolculardan ve uçuş görevlilerinden oluşan bir sürü insanla dolar. Yeni 
insanların yaşamiarına girmesi, Dalens ailesinin varoluş nedeni olan basit ve ütopik ilişkiler dizgesini yavaş 
yavaş parçalayıp yoketmeye başlar. Yalnız ve gergin bir kadın olan Aimee, sonunda Protee'ye karşı 
duydu()u cinsel açlı()ı açı()a vurur, ancak Protee onun bu umarsız girişimini geri çevirir. Toplumsal rolünü 
korumayı çok iyi başaran Protee'den kurtulma zamanı gelmiştir artık. Kısa zamanda yeni hizmetçi
çocuklarına alışırlar. Uçak kalkıp, herkes gidince, yaşam eskisi gibi sürecektir. 

ÇiKOLATA, suskunluklar ve kaçamak bakışlario dolu lirik bir film. Ancak, yönetmen Claire Denis, bu 
büyüleyici öykünün özünde sömürgecili()in yattı()ını vurguluyor. Denis'in kendi gençlik yılları Afrika'da 
geçmiş ve kuşkusuz bu film de onun, sömürge dönemindeki bu kıtaya ve insaniarına kişisel bakışını 
yansıtmakta. Bu film, sabahleyin, güneşin i lk ışıkları ile ısınmış bir Cafe terasında içilen bir bardak sütlü 
çikolata tadı bırakıyor damaklarda. T:e Cameroons, end of the filties, o short time before the independence; o smail subdivision of the 

rench Administration, far away from everything. There lives Marc Dalens, the administrator, with his 
wife Aimee and their daughter France; white men alone among the boy-servant's black crowd. Marc 

is often away, always maving to inspect his properly; he leads on o life fit to his dreams. Aimee, left on 
her own in o cultural and social desert, plays her part in the house, in order to deceive her wait. 
Sametimes o visit adds some spice to her ordinary life. Outside the adult world, the two observers, the 
boy-servant Protee and the little girl France have o special relationship. They are naturally accomplices, 
both naturally bound to each other by their weakness; France because she is o child, Protee because he 
is the boy. One day, o stray plane makes an emergency landing in this "Eden". The house is invaded by 
o mixed company of passengers and crew. The intrusian of new people progresively destroys the simple 
and utopical relationships that seemed to rule the Dalens's existence. The lonely and frustrated wife 
finally finds it within her to express her sexual longing for the virile Protee, but he rejects her desperale 
advance.Then, comes the moment when they must do away with Protee who knows so well to mainicin 
his social role. They will soon gel used to o new boy and when the plane takes off, and everybody has 
gone, life could resume as before. 
CHOCOLAT is o lyrical film full of silences, ellipses and stolen glances. But director Claire Denis insists 
that the subtext of this hypnotic story is colonialism. Denis spent her own youth in Africa, and this film 
reflects o clear personal visian of the continent and its people in colonial times. The film has the delicote 
taste of o cup of hot chocolate taken in the morning, on o suniii cafe terrace. 

ı so 

CLAIRE DENIS  

1946'da Paris'te do()du. Tüm · 
çocuklu()unu birkaç Afrika ülkesinde 
geçirdi. Fransa'ya döndükten sonra, 
tanınmış filmeilik okulu IDHEC'e girdi ve 
1971 yılında buradan mezun oldu. 
1973'de ilk kısa filmini yoptı. Daha 
sonra "Fransa Günlemi" dizisi içinde 
birkaç kısa film gerçekleştirdi. Bunu 
izleyen 10 yıl içinde, Costa Gavras, 
Wim Wenders, Jim Jarmusch gibi 
sinema ustalarına yardımcılık yaptı . 
ÇiKOLATA yönetmen olarak ilk uzun 
filmidir. 

Born in Paris in 1946. Sh e s pe nt all 
her childhood in several African 
countries. Upon returning to France, 
she enrolled at the prestigious film 
school IDHEC where she got her 
diplama in 1 971 . In 1973 she 
praduced her first short film. Later she 
realized some short films produced by 
Pathe in the "Chronicles of France" 
series. In the next 10 years, she 
collaborated as assistant with cineaste 
directors including Costa Gavras, Wim 
Wenders and Jim Jarmusch. 
CHOCOLAT is her feature film debut 
as director. 
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KARA TEPENiN ÜSTÜNDE 
ON THE BLACK HILL 

Yönetmen/Director: Andrew Grieve Senaryo/Screenplay: Andrew Grieve bosed on the novel "On the 
Black Hill" by Bruce Chotwin Görüntü Yönetmeni/Photography: Thoddeus O'Sull ivon Kurgu/Editing: Scott 
Thomas Müzik/Music: Robert lockhort OyuncularK:ast: Bob Peck, Robert Gwilym, Mike Gwilym, Gemmo 
Jones, Eric Wynn, Nicolo Beddoe, lynn Gardner, Eryl Phillips Yapım/Praduction: Jennifer Howorth, BFI, 
British Screen, Film Four International Dünya Hakları/Export 1\gent: BFI Production 29 Rothbone St. london 
WI P IAG ENGLAND Tlx: 27624 1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 16' 

Film, Gol'li bir çiftçi ailesinin dört kuşak boyu süren öyküsünü anlatır. 1980: Artık seksen yaşına ulaşmış 
bulunan ikiz kardeşler lewis ve Benjomin Jones bir sabah tüm yaşamlarını geçirdikleri çiftlik evinde 
uyonırlor. Benjomin önü sıra uzanan yeşil tepelerine bakar ingiltere'nin; lewis arkasındaki Koro 

Tepe'den Gol ülkesine kaydırır bokışlorını. Iki kordeş, ikinci kuşakton ye()enleri Kevin'i beklemektedirler. 
1895: Gol'li çiftçi Amos Jones, bir Ingiliz rohibinin kızı olon Mary lotimer'o kur yapar ve onunla evlenir. 
Kısa süre sonra Mary hamile kalır ve ikiz erkek çocu()u do()urur. Birkoç yıl sonra bunlara bir de kız 
çocukları Rebecco eklenir. Amos'la komşusu çiftçi Atkins orasında topraklorının sınırı konusunda kanlı bir 
mücadele başlar. 1 914:  Amos'un ahırının ateşe verilmesiyle, Amos'la Wotkins orasındaki kavga daha do 
kötü boyutlara varır. Bu sıroda patlak veren 1. Dünya Savaşı herkesin yaşamını etkiler. Amos, henüz evli 
olmoyan kızı Rebecco hamile kalınca onu evden kovor ve kendisi de bu olaydon kısa bir süre sonra ölür. 
ikiz kardeşler birlikte yaşamoya devam ederler. 1 940: Ikiz kardeşler tarlada çalıştıkları bir gün Viyonolı bir 
kadına rostlorlor; kadın onlara yazgılorının ikiz kordeşleri ayrılmaz bo()lorlo birbirine bo()lodı()ını ve bazen 
ölümün bile bu bo()lorı koporomodı()ını söyler. 1 960: Yabancı bir kadın ikizleri ziyaret eder ve uzun süre 
önce ortadon koybalon kızkordeşleri Rebecco'nın kızı oldu()unu, ve şimdi o()luylo birlikte yoşodı()ını söyler. 
ikizler, ailenin bilinen tek varisi Kevin'i görmeye giderler. Kevin onların yaşamiarına yeni bir umut, yeni bir 
amaç getirir . . .  

Bruce Chcitwin, yirminci yüzyılın belli başlı olaylarını ordolon olarak kullondı()ı KARA TEPENiN ÜSTÜNDE 
filmiyle, Goller ile ingiltere'nin sınır bölgesindeki yaşamın destonsı görünümünü sunar bizlere; üstelik 
sohnelerle karakterler yo()un bir onlatım örgüsüyle verilmektedir. Duygusollı()o düşmeden, do()onın uçsuz 
bucoksız, de()işmez. yasolarını gözler önüne seren, etkileyici bir film. 

The story spons four generotions of o Welsh former family. 1 980: lewis and Benjomin Jones, identicol 
twin brothers now eighty years old, woke one morning in the formhouse where they have lived all 
their lives. Benjomin looks down ot the green hills of England; lewis looks bock into Wales ot the 

Black Hii i .They woit for Kevin, !heir greot-nephew. 1 895: Amos Jones, o Welsh former courts and vveds 
Mary lotimer, doughter of on English vicor. Shortly olterwords, Mary becomes pregnont and gives birth 
to twin boys. A few years loter o baby sister, Rebecco joins them. Amos and the neighbouring former 
Atkins begin o bloody dispute over the boundories of their lond. 1914:  The dispute between Amos and 
Wotkins worsens os Jones' born is set olight. The Greot Wor breaks out and offects everybody. Rebecco, 
sti l i  unmorried, becomes pregnont and is thrown out of the house by Amos who dies olterwords. Two 
brothers continue to live together. 1940: While working in the fields one day the brothers meet o 
Viennese women who tel ls them she has mode studies of twins and how they are sametimes inseporoble 
even in deoth . 1960: A stronger visits the twins and informs them that she is the doughter of their lang
lasi sister Rebecco and that she has o smail son. They go to see Kevin, their only known heir. New hope 
and o sense of purpose return to their lives . . .  

With ON THE BLACK HILL, Bruce Chotwin has woven o dense topestry of scenes and chorocters to 
bring us o sogo-like visian of life in the border country of Wales and England, set ogoinst the moior 
events of the 20th century. The film which disploys, without sentimentolity, the immense and unchonging 
forces of noture is very impressive indeed. 

AN DREW GRI EVE 

1 939'do Goller'in Cordiff kentinde 
do()du. Ticari Donanma'da dört yıl 
görev aldıkton sonra, yardımcı 
yönetmen olarak BBC'nin Dromo 
Bölümü'ne girdi. 1967 yılı nda uzun 
metroil ı  filmiere yönelerek, birçok 
yapımda yardımcı yönetmen olarak 
çalıştı. 1976'do ilk kısa metrojlı filmini 
çekti. Şimdilerde, daha çok kendi 
şirketi adına reklam filmleri yöneten 
Grieve, 1 985 yılında HTV'nin 
"Storybook International" dizisinin 
c;:eşitli bölümlerinde yönetmenlik yaptı . 
Iki !ilmin daha yardımcı yönetmenli()ini 
üstlenen Grieve'in yazor/yönetmen 
olarak ilk uzun metroil ı  filmi KARA 
I'EPENiN ÜSTÜNDE 'dir. 

Born in Cordiff, Wales in 1939. Alter 
four years in the Merchont Novy he 
ioined the BBC's dromo department in 
1 962 to work os assistant director. 
Maving to feoture films in 1967, he 
wos on assistant director on mony 
productions. In 1 976 he directed his 
first short film. Recently he has been 
making commerciols for his own 
company, and in 1 985 directed 
episodes for HTV's "Storybook 
International". He wos second unit 
director on two more films. ON THE 
BLACK HILL is his debut os 
writer/director. 

1 5 1  
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SOUTH KOREA 

KRAL YONSAN'IN GÜNCESi 
YEONSAN i LGi 
T H E  D IARY O F  KING YONSAN 

Yönetmen/Director: im Gweon-taek SenaryoiScreenplay: 1 Sang-hyun Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Gu Jeung-mo OyuncularfCast: Yu ln-chon, Kim Jin-a, Gweon Jae-heui, Yeun Yang-ha Yapım/Praduction: 
Yo Chung-to Pung Cung Enterprise Dünya Hakları/Export Agent: Motion Picture Promotion Corp, 34-5, 3-
Ka, Namsan-Dong, Chung-Ku Seoul SOUTH KOREA Tlx: 28385 

1 987 1 35 mm, 1 Renkli (color) 1 1 1 4' 
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Kral Yonsan'ın güncesi, Konfüçyus ö�retilerinin devlet ve toplum içinde yeniden yapılandı�ı Yi 
Hanedanı'nın ilk dönemlerinde geçmektedir, Tahtı 1 495 yılında Seongjong'dan devrelan Yonsan'ın 
kısa süren egemenlik dönemi, neo-Konfüs;yusçu bilginierin acımasızca ortadan kaldırılması ve Budist 

töreniere karşı yapılan eylemlerle dolu geçer. Oyle ki 16.yüzyılın başında, Konfüçyusçu devlet yönetimi 
yıkılmanın sınırına gelmiştir. Sonunda Yonsan güçlü Yangban (aristokratlar birli�i) tarafından tahttan indirilir 
ve Konfüçyusçu yönetim yeniden egemen olur. 
Bu film, uç noktada bir Odipus kompleksi filmi olarak tanımlanabilir. Sarayındaki insanları, özellikle de 
kadınları, devamlı dansettiren ve sonunda delirip, ölmüş annesine a�ıtlar yakan alsanevi bir kralın dramatik 
öyküsü. lm Gweon-taek'in bu en son yapıtı, bundan önceki 85 filmi arasında dramatik olarak en başardısı 
olmasa bile, en etkileyicilerinden biri. Tarihi saraylarda ve görkemli dekorlarda yapılan çekimlerle, 
ola�anüstü görüntülerin birbirini izledi�i, soluk kesici renkler ve şatafatlı kostümlerle bezeli dinamik bir ses
hareket-görüntü senfonisi yaratıyor yönetmen. Kaçık kralın portresinin çiziminde gülünç noktalar var, ancak 
seniara do�ru, kral, ölen annesinin ardından çı�lıklar atmaya başladı�ında operamsı bir havaya 
bürünüveriyor film: bir yanda paredi öte yandan bir delinin tumturaklı sözleri . . .  Görülmeye de�er bir film. Tse Diary of King Yonsan is set during the early stages of the Yi Dynastry when Confucian values 

were being re-established in govemment and society. The brief reign of Yonsan, who took over from 
Seongjong in 1945, was marked by ruthless purges of neo-Confucian scholars and opposition to 

Buddhist rituals, to the extent that by the early 16th century the whole fabric of Çonfucian statecraft was 
on the verge of collapse. Yonsan was finally deposed by the powerful yangban (aristocrats holding 
office) and Confucian rule was restored. 
This may well became famous as the ultimate Oedipus complex film -o ripe drama abaut o legendary 
king who leads his court to o pretty dance (especially the women) until insanity sets in and he is left 
yearning for his dead mother. lm Gweon-taek's lotesi work (his 85th filmi )  may not be the most 
dramatically successful of them all, but it is certainly one of the most gorgeous. Shooting in ancient 
polaces as well as fabulously decorated interiors, he creates o symphony of colour, omate castuming 
and vibrant movement which simply takes the breath away, as one superbly composed image is 
succeeded by anather of even richer hue. The portrait of the batty king has, its risible moments but, 
Icwards the end, when it turns truly operatic as he bursts into o lameni for his dead mother, it veers 
intriguingly between porody and o kind of med grandiloquence. 

IM GWEON-TAEK 

1936'da, Güney Kore'de do�du. 
Chesun Üniversitesinde Kore dili ve 
edebiyatı okudu. Daha sonra 1960 
yılında Sorabol Sahne Sanatları 
Akademisini bitirdi. ilk filmi "Elveda 
Turnan Nehri" ile yönetmenlik 
yaşamına başladı. O zamandan beri 
seksenden fazla !ilmin yönetmenli�ini 
yapmıştır. Aşa�ıda yerolan filmleri, 
80'1i yıllarda çektikleri arasından 
derlenmiştir. 

Bom in 1936 in Gwangju, South 
Korea. He was studied Korean 
language and literature at Chesun 
University. He then attended Sarabol 
Academy of Art & Drama, whence he 
graduated in 1960. He immediately 
turned to film directing, making his 
debut with "Goodbye Turnan River". 
Since then he has directed more than 
eighty feature films. The below 
filmography is o seleelian from the 
films he made in the eighties. 

ÖNEMLI FILMLERI 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1 980 Bokbuin/Servet Peşindeki Kadın 
1981 Mandole 
1982 Abenko gongsuguncton!Gülünç 

Savaş 
Oyeomdoen JasigdeuVKirliler 

1 983 Blueui ddai/Alevlerin Kızı 
1985 Ssibaji/Kiralık Anne 
1 987 Yeonsan ilgi/Kral Yonsan'ın 

Güneesi 
1988 .Adada 
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BATAKLlK iNSANLARI 
SHY PEOPLE 

Y6Mtmen/Direc:ıor: Andrei KonchoiOIISky Senaryo/Screenplay: Gerord Broch, Morjorie David, Andrei 
KonchoiOIISky G6rilrıt0 Y6netmeni/Photography: Chris Menges KurgıJEditing: Aloin Jokubowicz 
Müzik/Music: Tongerine Dreom OyuncularılCast: Jill Cloyburgh, Borbora Herı;hey, Morthe Plimpton, Merritt 
Butrick, John Philbin Yapım/Production: Menahem Golon, Yorom Globus, CANON Group Dünya 
Haldon/Expart Agent: CANON 640 Son Vincente Blvd. los Angeles CA 90048 USA 

1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 18'  

ne Sullivon, degiJik dergiler adına çolıJon New York'lu başarılı bir gozetecidir. Uloştı9ı bu nokto 
u oldukça hoJnut etmektedir. Ne var ki, uyuşturucu, "new wove" müzi9i ve cnnesinin eski erkek 

rkodoJındon başka bir Jeyle ile pek ilgileniyor görünmeyen kızı Groce de onu koygılondırmoktodır. 
KormoJalorlo dolu büyük kent yaşamındon bıkon Dione, Cosmopoliton dergisine, luisiono botoklıklorındoki 
Sullivontown'ın kurucusu büyük amcası Joe ile ilgili bir öykü yazma önerisinde bulunur. Bu işe pek de 
hewesli görünmeyen Groce'le birlikte bilinmeyene do9ru yola çıkarlar. Uzun bir gemi yolculu9unun 
ardından, uygarlıkton uzak bir kosabanın kolınnlonno vonrlor. "Botoklık lnsonlon"nı, yörenin bu 
alçakgönüllü sakinlerini bulocaklan yerdir burosı. Joe'nun korısı Ruth oileyi çekip çevirmektedir. Evin tek söz 
sahibi olon Ruth, 15 yıl önce batoklıkto yiten Joe'nun hala yaşodı9ıno inatla inonmoktodır. Onun bu güçlü 
konumu, büyükkent Yonkee'lerinin gelmesi ile sorı;ılocoknr. Tıpkı New York'da oldu9u gibi, burodo do acı, 
kıskançlık ve şiddet ile karşılaşır Dione ve Groce. Onları yeni bir de9er yargıları dizgesi bulmaya 
yöneltecek bu karşılaşma, anne-kızın yaşamlarını tümü ile de9iştirecektir . .  

"Birçok in$0n, uygorlı9ın kültürün bir üst düzeyi oldu9uno inanır. Buna konlmıyoruml Bence uygarlık kültüre 
çok zoror vermektedir. Bu yüzden, bu �lmde uygarlıkla kültürü, iki kadın biçiminde karşı karşıya getirdim: 
inanılmaz soyıda yüzeysel ilişkileri olon, kent kodını Dione; ve yalnızca gereksindi9i soyıda ilişkileri olon 
Ruth Sullivon. Karşı karşıya gelen bu iki kadın do, ortok deneyimleri ve bazen birbirlerine gösterdikleri 
acımasız gerçekler soyesinde zamonla de9işecektir" diyor yönetmen. Olo9onüstü oyuncu kadrosu, 
görkemli çekimleri ve etkileyici müzi9i ile ilginç bir film. 

ne Sullivon is o successful New York joumolist working for dillereni mogozines. She is proud of 
ot she has ochieved, but is worried obout her doughter Groce, who seems to be interested in 
thing but arugs, new wove music and her mother's ex-boyfriend. Diana is fed up with the hectic 

city life and proposes Cosmopoliton o story on her stronge greot uncle Joe, who had founded 
Sullivontown in the sWcımps of louisiana. Together with the sornewhat unwilling Groce, she storts off on o 
joumey into the unknown. Finolly alter o long boot trip, they reoch the remoins of o town for off the 
beoten trock of civilizotion. Thot's where they �nd the "Shy People", humble inhobitonts of the bayou. 
There Joe's wife Ruth rules her family with on iron hond. Although Joe disoppeored in the swomps 15 
yeorı; ogo, Ruth �rmly believes that he is stili olive. Her seat of power is rocked by this visit from the big
city Yonkee relotions. There, os in New York, Dione and Groce find bittemess, jeolousy, deep-rooted 
violence, ond this confrontotion rodicolly changes their lives, leoding them to the discovery of o new set 
of volues . . .  

"Mony people tend to think civilizotion i s  the upper level of culture. 1 don't 1 1 think civilizotion i s  very 
domaging to culture. And so, in this �lm, 1 have pitted civilizotion and culture ogoinst eoch other in the 
farms of two women: Diana, who, becouse she is o product of the city, has on enormous number of 
supemciol contods; ond Ruth Sullivan, who has only the contocts she needs. Both women change 
becouse of their shored experiences and the sametimes horsh reality eoch brings to the other's life." soys 
the director. An interesting �lm with o mogni�cent cost, beoutiful shots and stunning music. 

ANDREI KONCHALOVSKY 

1937'de Moskova'de do9du. Onemli 
bir sonotçı cileden gelmektedir; �lm 
yönetmeni Nikito Mikholov'un 
kardeşidir. Moskova Konservotuonndo 
müzik ve 1965'de de Moskova Film 
Okulu'nda yönetim teknikleri e9itimi 
gördü. E9itimi sırosındo TorkOIISky ile 
çolışh. "lvan'ın Çocuklu9u"ndo 
oyuncu, "Andrei Rublev"de senaryo 
yazarı olorok görev oldı. Kısa filmi 
"Çocuk ve Güvercin" 1962 Venedik 
Film Festivali'nde en iyi film ödülünü 
oldı. Aynı başerıyı Cannes'de 
"Siberiode" lo elde etti. 1979'do 
hükümetin izni ile Sovyetler Birli9i'nden 
ayrıldı ve Fransa'ya gitti. 1984 yılınde 
yoptı9ı "Morio'nın Aşklorı" filmi ile 
birlikte ABD'de yaşamoya boşlodı. 

Born in Moscow in 1937. He comes 
from on importont ortistic family; his 
brother is �lm director Nikhito 
Mikholkov. He studied music ot the 
Moscow Conservotory and in 1965 
directing techniques ot the Moscow 
Film School. During his studies he 
worked with Torkovsky. He wos on 
ector in "lvan's Childhood" ond wrote 
the script for "Andrei Rublev". His 
short "Child ond Pigeon" won the 
best film oword in 1962 Yenice Film 
Festival. He got the first prize in 
Cannes with "Siberiode". In 1979 he 
left USSR for Fronce with the 
permission of Russion Govemment. 
Starting with "Morio's loverı;"(1984) 
Koncholovsky works in the USA. 

FILMLERI 1 FILMOGRAPHY 
1962 Moltschık 1 Golub/Çocuk ve 

Güvercin(short/kıso film) 
1966 Perwy Utschitel 
1967 Asino Stschostje 
1969 Dworjonskoje Gnesdo 
1971 Djodjo WonjoNonya Doyı 
1974 Romans o Wljubljonnych 
1979 Siberiade 
1982 Split Cherry TreeNişne �acı 
1984 Morio's lovers/Morio'nın Aşklerı 
1985 Runowoy Troin 
1986 Duet for One/Tek Kişilik Düet 
1987 Shy People/Botoklık Insanlerı 
1988 Homer and Eddie/Homer ve 

Eddie 
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iTALYAN GECESi 
iJT ITALIANA 

ITALIAN N IGHT 

Yönetmen/Director: Carlo Mazzacurati SenaryoiScreenplay: Carlo Mazzacurati, Franco Bernini Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Agastina Castigliani Kurgu/Editing: Mirco Garrone Müzik/Music: Fiorenza Carpi 
Oyuncular/Cast: Marea Messeri, Giulia Boschi, Maric Adorf, Meme Perlini Yapım/Produdion: Nani 
Moretti, Angela Barbagallo, Sacher Film, Rai Channel ı Dünya Hakları/Export Agent: SACIS ı39, Via 
Tomacelli Rame ITALY Tlx: 624487 

ı987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 85' 

Film genel olarak Po deltasında geçer. Ovanın, bir dizi gölcük, kumsal ve balıkçılık havzasından aşa�ı 
inip denizle kucaklaştı�ı bir bölgedir burası. Yirmi yıl kadar önce burada metan kuyuları varmış. Körlı 
bir endüstri olmasına karşın üretim yasaklanmış, çünkü birçok özel şirketin yaptı�ı gelişigüzel sandailar 

topra�ın çökmesi ne neden olmuş sonunda (o vakitler enerii kaynakları henüz ulusallaştırılmamıştı) . Bu 
metan kuyularının kalıntıları, bugün bile yöreye garip, gizemli, sürekli birşeyler olacakmış gibi bir hava 
vermektedir. Otello Morsiani, kamulaştırılacak bir toprak parçasına de�er biçrnek üzere deliaya gelen bir 
avukattır. Bölgeyi hiç tanımamasına karşın burayı çok sever ve ısınır. Kısa sürede yöre insanları ile kaynaşır, 
özellikle de bir tavuk çiltli�i sahibi olan Tarnova ile. Ve Daria ile bir gönül ilişkisi başlar aralarında. Daria 
büyük kentte göç etmiş ancak düşkırıklı�ı ile evine geri dönmüştür. Yaşam bundan daha iyi olamaz Otello 
için. Ancak bu arada, yaptı�ı işe gösterdi�i büyük özen, onu bir dizi irili ufaklı gizi açı�a çıkarmaya 
yöneltir. Orne�in arkadaşı Cheeec'nun ona bu işi, kendisinin bölgedeki yapı spekülasyonlarını görmezlikten 
gelece�i umudu ile buldu�unu sezinler. Tornova'nın, kümesieri ısıtmak amacıyla gizlice metan gazı 
pompaladı�ını da ortaya çıkarır. Çevreye verdi�i zararı hiç önemserneden yaptı�ı bu işte, Tarnova'nın en 
büyük yardımcısı da Daria 'nın babasıdır. Dahası da var; Otello, yirmi yıl kadar önce, yasadışı madenieri 
ortaya çıkaran madencilik müfettişinin Tarnova ve Daria'nın babası tarafından öldürüldü�ünü de ö�renir. 
Tüm bunların ardından kendi yaşamının da tehlikede oldu�unu sezinler. Kaçmaya çalışır . . .  r:e film i s  set mainly the Po Delta, o region where the plain creeps into the sea through o maze of 

agoons, sondbanks and lishing valleys. Over twenty years age there were methane wells here. lt 
was o prolitable industry that had to be stopped because of the land subsidence ecused by 

indiscriminate drilling by various private companies (energy had not yel been nationalised at the time) .  
Even now, the remains of those methane installations lend an unreal flavour to the region, making it seem 
o place where adventure constantly lurks. Otello Morsiani is o lawyer who goes to the Delta to value o 
pareel of land that is due to be expropriated. Totally unfamiliar with the area, he linds it delightful and 
feels completely at home there. Soan he makes lriends with the locals, especially o chicken farmer 
named Tornova. And o romance blossoms with Daria, who has come home alter o disappointing move 
to the big city. life couldn't be better. But the insatiable curiosity which Otello puts into his work leads 
him to uncover o number of secrets, big and smail. He realizes, for instance, that his lriend Cheeec gol 
him the iab in the hope that he would turn o blind eye to Checco's illegol building speculations in the 
area. And he alsa discovers that Tarnova is secretly pumping methane to heat his hen-house, uncaring of 
the damage he is causing. In this he is aided and abetted by Daria's /other. And that's not all. Otello 
discovers that o mining inspector had found out about the illegol mines twenty years belare and had 
been murdered by Tarnova and Daria's father. Otello realizes he is in danger. He tries to run . . .  
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CARLO MAZZACU RATI 

ı 956'da Pad0110'da d�du. Bologna 
Üniversitesinde Edebiyat okudu. Daha 
sonra Pad0110 'da bir sinema klübü olan 
"Cinema Uno" da programcılık ve 
animatörlük yaptı. ı979'da ı6 mm'lik 
bir film gerçekleştirdi: 
"Vagabondi/Serseriler". Bu film 
ı 983'te Milono'da Gaumont Şirketi 
tarafından "Filmmaker" bölümüne 
konulan da�ıtım ödülünü kazandı. 
ı982'de Roma'ya yerleşen 
Mazzacurati, senaryo çalışmalarına 
başladı. Ortak bazı çalışmalara katıldı. 
Televizyon için de programlar yazdı .  
ı985'de Franco Bemini'yle birlikte 
)TALYAN GECESI'nin senaryosunu 
yazdı,  bir süre boyunca bir yapımcı 
bekledi ve sonunda eser Sacher Film 
tarafından be�enildi ve sinemaya 
aktarıldı. 

Born in Padua, in ı956. He studied 
literatura in University of Bologna. 
Later, he worked as film programmar 
and animotor in o cine-club in Padua, 
"Cinema Uno". He realized o ı6mm 
film "Vagabondi/The Vagabonds" in 
ı979. The film won the distribution 
award by Gaumont in "Filmmaker" 
section, in ı 983. He settled in Roma 
in ı982 and started his scripwri�ng 
activies. He alsa collaborated with 
others; he made TV programs. He 
wrote the script for NOTIE ITALIANA 
in 1985 with Franco Bernini. He 
looked for o producer for o while Iili 
it's realised By Sacher Film. 



DUNYA FEST iVALLER i N DEN FRANSA 

ARSlZ KIZ 
L'E R NTEE 

Yönetmen/Director: Claude Miller SenaryoiScreenplay: Claude Miller, L. Beraud Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Dominique Chapuis Kurgu/Editing: Albert Jurgenson Müzik/Music: Alain Jomy 
Oyuncuları'Cast: Charlotte Gainsbourg, Bemadette lofont, Jean-Ciaude Brialy, Raoul Billerey 
Yopım/Produdion: Marie-loure Reyre, Oliane Productions, Films A2, Monthyon Films, Telema C. N .C. Dünya 
Hakları/Export Agent: M.G. I .  73, ave Champs Elysees 75008 Paris FRANCE Tlx: 6491 16 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 96' 

Onüç yaş insanın artık ne istedi�ini de�il, ne istemedi�ini bildi�i bir yaştır. Charlotte da oriüç 
yaşındadır. Ve artık babasıyla a�abeyinin e�lencesi olmak istememektedir. Charlotte, kendisine 
tapan, altı yaşındaki gülünç ve duygusal komşu kızı Lulu'nun arkadaşlı�ını da istemez artık. 

Charlotte başka biri olmayı arzular; Clara örne�in. Clara da onüç yaşındadır. Ama o, küçük bir dahi, 
yetenekli bir piyanist, şimdiden yıldız olmuş küçük bir kızdır. Clara yetişkinler gibi çalışır, onlar gibi yaşar 
ve bir yetişkinin sorunlarına sahiptir . . .  Lulu 'nun dünyası Charlotte'un çevresinde dönerken, Charlotte'unki 
Claro'nın etrafında döner; Clara ise dünyayı dolaşmaktadır . . .  Oysa bu sırada yaşam üçünün de 
çevresinde döner. ne age thirteen is the age when you know only whot you no longer want to be bul not yet what 

you want to become. And thirteen is Charlotte's age. Charlotte no langer wants to be the Iiiiie girl 
who omuses her father and teases her brother. Charlotte no longer wants the unconditional 

friendship of Lulu, that pothetic, yel terribly funny six-year-old neighbor girl who has made Charlotte her 
idol. Charlotte would like to be sameone else . . .  Clara for example. Clara is alto thirteen years old. She 
is o child genius, an exceptional pianist, o little girl yel already o star. She has o grownup's job, o 
grownup's house, o grownup's luxuries and o grownup's problems . . .  So while Lu lu revolves araund 
Charlotte, Charlotte revolves oround Cl ara and Cia ra revolves araund the globe . . .  But in the meantime, 
life is revelving araund all three of them . . .  

CLAU DE MILLE R 

l 942'de do�du. Sinema Sanotları 
Enstitüsünde ö�renim gördü. Daha 
sonra Mareel Carne, Robert Bresson, 
Michele Deville, Jaques Demy ve 
Jean-Luc Gadard'ın yanında asistan 
olarak çalıştı. l975'ten bu yana 
aralarında "Garde Cı vue" ve 
"Mortelle randonnee"nin de 
bulundu�u beş film yönetmiştir. 

Born in 1 942.  He studied at the 
Institute of Matian Picture Arts, then 
worked as o assistant to Mareel 
Carne, Robert Bresson, Michel Deville, 
Jacques Demy and Jean-Luc Godard. 
Since 1 975, he has directed five films, 
including "Garde Cı vue" and 
"Mortelle rondonnee". 
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DUNYA FESTIVALLER IN DEN H I ND ISTAN - FRANSA - I NGiLTERE  

SELAM BOMBAY 
SALAAM BOMBAY 

Yönetmen/Director: Mira Nair Senaryo/Screenplay: Sooni Toroporevalo Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Sandi Sissel KurguiEditing: Barry Alexander Brown Müzik/Music: l. Subromoniom OyuncularfCast: Shofix 
Syed, Roju Bornod, Sarfuddin Qurrossi, Roghubir Yodov, Aneeta Konwor, Nono Potekor, Honso Withol, 
Mohonraj Babu, Chondroshekhor Noidu Yapım/Production: Miroboi Films, Chonnel 4, Codroge S.A. 
Dünya Hakları/Export Agent: Jane Bolleur Films 1 1 0  Gloucester Avenue, london NW1 8JA ENGlAND 
Tlx: 91 7632 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 1 3 '  ı O yaşındaki Krishno, çolıştı�ı gezici sirk tarafındon terkedilir ve köydeki annesinin yanına dönebilmek 
için 500 rupi kazanmayı düşleyerek Bomboy'o gelir. Kente girdi�inde onu kentin çılgın kargaşa ve 
gürültüsü kuşatır: polisler, genelevler, trafik, deliler, orocılor, uyuşturucu ve kadın ticareti yapanlar, 

olonaksız film düşlemleri ve heryerde kendisi gibi hayatta kolmaya çoboloyon ve şehrin ocımosızlı�ıno 
yenik düşen çocuklar. Krishno, sokak hiyeraıı;isinin alt görevlerinde çalışmaya boşlar ve "choipou", yani 
"Çay ve Ekmek Do�ıtıcısı" olur. Çay do�ıtımı işinde yaşamını tümüyle de�iştirecek kişilerle koıı;ıloşır: 
Yaşamını Baba için uyuşturucu sotarak kazanan, sokakların kıdemlisi, 25 yaşındaki yürekli Chillum; genelev 
bölgesinin sobır.;ız "patronu" Baba ile birlikte yoşodı�ı güçlü, kıvrok fahişe Rekho ve 8 yaşındaki kızları 
Monju. Bu koranlık dünyaya, bokire bir fahişe olarak salılmak için Bomboy'o zorla getirilmiş, genç Nepolli 
kız Solosool, ya do "Tatlı Onoltı l ık" do katılır. Oyküleri şaşırtıcı bir sondo birleşene kadar Krishno, onların 
yaşamında istemeyerek bir katalizör görevi yapar. 

SElAM BOMBAY, Bomboy sokak çocuklarının, çocukluklorını yoşomolorıno lır.;ot tonımayon bir dünyada, 
sürdürme çabalarını onların mizohını, doyonıklılı�ını, gururunu ve conlıl ı�ını gözler önüne serer. Neir, bu 
filminde gerçek sokak çocuklarını ve deneyimli oyuncuları başarıyla biroraya getirmiştir. Dışarıdakiler 
tarafındon henüz farkedilmemiş bir kentin portresidir onun filmi. 

Krishro, o 10 year-old-boy, is obondoned by the Iraveliing circus he works for and comes to 
Bomboy, dreoming of making 500 rupees to toke home to his mather in the villoge. Once in the 
city, he is immediotely surrounded by its modness and cocophony: policemen, brothels, traffic, 

modmen, middlemen, the troding of drugs and flesh, impossible movie fontosies, and everywhere, 
children like himseli surviving and succumbing to the oppetite of the city. Krishno begins to work ot the 
battom of the street hierorchy and becomes "choipou", or One Who Deliver.; Tea and Breod. In the 
process of his tea delivery he meets chorocter.; that will ultimotely change his life: Chillum, o 25-yeor-old 
spirited veteren of the streets who eorns his living seliing drugs for Baba; the mercuriol "bossmon" of the 
red-light oreo, Baba lives with Rekho, o strong, resilieni prostitute and their 8-yeor-old doughter, Monju. 
lnto this world enter.; Solosool, or Sweet Sixteen, o rebellious young Nepolese girl who has been forcibly 
brought to Bomboy to be sold os o virgin-prostitute. Krishno unwittingly acts os o cotolyst in their lives 
until their stories coolesce into o surprising and climoctic end. 
SAlAAM BOMBAY celebrates the spirit of survivol in Bomboy's street children - their humour, strength, 
dignity and flomboyonce in o world that denies them the luxury of childhood. Certoinly, Neir mor.;hols 
her cost of octuol street boys and experienced ector.; with considerable floir. Her.; is o portraif of o city 
os yet unseen by outsiders. 
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I NDIA - FRANCE - U K  

MIRA N EI R  

1957 yılında Hindiston'do, Orisso 
adında küçük bir kosobodo do�du. 
Onbeş yaşına dek orada yaşadı. Bir 
küçük tiyatroda oynorken, Delhi 
Üniver.;itesi'ne devam etti. 1976'do 
Harvard Üniversitesi'nde okumak icin 
Hindistan'dan ayrıldı. Ameriko 'doyken 
film yönetmek ilgisini çekti. 1980'den 
beri zamanını New York ve Hindistan 
orasında bölüştürmektedir. Geçen yedi 
yıl içinde dört belgesel hazırlamıştır. 
Filmleri pekçok ülkenin televizyonunda 
gösterilmiş ve pekçok uluslarorası film 
festivaline kotılmıstır. SElAM BOMB•W 
onun ilk sinema filmidir. Şu sıralar, 
Amerika'daki bir Hintli ailesini 
anlatacak, ingilizce bir film 
tosorlomoktodır. 

Born in o smail town in Orisso, lndio 
in 1957 where she lived for 15 year.;. 
Alter ottending Delhi Univer.;ity, where 
she primorily octed in o repertory 
company, she left for Americo in 1976 
to ottend Harvard University. While in 
the US, she developed on interest in 
filmmaking and s ince 1980 sh e has 
divided her time between New York 
and lndio. She has mode leur 
documentories in the post seven years. 
Her films have been shown on 
television internotionolly, and have 
porticipoted in mony international film 
festivols. SAlAAM BOMBAY is her first 
liction feoture film. She is currently 
plonning o film in English obout on 
Indiarı family in the US. 



FROM WORLD FESTIVALS EGYPT - FRANCE 

YAZ HlRSlZLlKLARI 
SARiKAT SAYFEYA 
SUMMERSAULTS 

Yönetmen/Director: Yousry Nasrallah SenaryoiScreenplay: Yousry Nasrallah Görüntü 
Yönetmeni/Photogrophy: Ramses Marzouk KurguiEditing: Rahme Mantasser Müzik/Music: Omar Khayrat 
Oyuncuları'Cast: Ahmed Mohamed Ahmer, Hany Hussein, Menha Batraoui, Mono Zakareya, Lilli Bellenis, 
Hassan Gereriy, Chawki Chamekh, Amire Abdelkader, Eva Elias, Asma El Bakry Yapım/Production: MISR 
Int. Films Dünya Hakları/Export Agent: Alain Katz, Films du Scorpion 51, bis eve Sainte-Foy 92200 
Neuilly FRANCE Tlx, 61 4239 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Mısır, Temmuz 1961 , Nasır, yeni ulusallaştırma ve tarım reformu yasalarını yürürlü�e koyar. Genç 
Yaser, ailesinin Kayed'deki kır evinde yaz tati lini geçirmektedir. Bu çok büyük evde, teyzeler, 
halalar, amcalar, dayolar ve kuzenler pamuk salımı için toplanmışlardır. Nasır'ın bu yeni yasaları 

ile ailenin başı derttedir ve bunlardan kurtulmaya çalışmaktadırlar. O yaz Yaser, yaşamında ilk kez sarhoş 
birini görür, anne ve babasının boşanmasına tanık olur ve sonradan ihanet etti�i genç çiftçi, leil ile 
arkadaş olur. Teyzesi, aileye yardım edebilir umuduyla Nasır'ın yakın adamlarından birini baştan çıkarır ve 
Yaser'in feminist kuzeni Dahlia, ailenin transistörlü radyosunu çalıp, çiftçilere Nasır'ın konuşmasını dinletir. 
Yaser ve leil zenginlerin evlerini sayarlar. Eylül 1 982, Yaser Beyrut'tan döner. 20 yıldan sonra Kayed'de 
leil'i görür yine. Ona söyleyebildi�i şeyler, gerçekte söylemek istediklerinin yanında hiçbir şeydir. 

"Hiçbiri benim için d�ru de�il, hiçbir şey çalmadım, kanalda hiç yüzmedim, bo�ulan birini hiç 
görmedim, ailemden hiç kimse iktidarın adamlarından biriyle ikinci evlili�ini yapmadı .  Ancak bunların tümü 
do(lru . . .  Hele hepsinden çobihtiras . . .  YAZ HIRSIZliKLARI, yirmi yıldır görmedi� im bir ülkeye dönüşten 
esinlenmiştir." diyor yönetmen Yousry Nasrallah. Coşkulu bir rahatlıkla izlenebilecek bir fi lm. 

E gypt in the July ol 1961 , Nasser announces new laws, nationalisation and agricultural reform. Young 
Yasser is spending his holiday in Kayed, his family's enormous country house where aunts, uncles 
and cousins golher to seli the cotton. The family is troubled by Nasser's decrees and tries to gel 

raund them. That summer Yasser sees sameone drunk for the very lirst time, experiences his parents' 
divorce and makes lriends with the young larmer's lad, leil, whom in the end he betrays. His aunt 
seduces o man close to Nosser, who could possibly help the family. Yasser's feminist cousin, Dahlia, 
steals the family transistar radio and lets the larmers hear o Nasser speech. Yasser and leil rob the 
houses ol the rich. September 1982, Yasser returns from Beinul on his way to Iraq. He sees leil again in 
Kayed alter 20 years. What he in lact says to him is nothing in comparison with all that he would have 
liked to have said. 

"Nothing is true, 1 have never stolen anything, never swam in o canal, never been preseni when 
sameone drowns, no one in my family ever married, as o second marriage, o person from the corridors 
of power. And yel it is all true . . .  Above all, desire . . .  SUMMERY\UlTS was inspired by return to o country 
that 1 had not seen for twenty years" says the director Yousry Nasrallah. This film debut has o relaxed 
and cheerlul air. 

YOU SRY NASRALLAH 

1 952'de Kahire'de do�du. 1956-75 
yı l ları arasında Kahire'deki Alman 
Okuluna gitti. Kahire Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi 'nde ekonomi 
ve matematik e�itimi gördü. 1973'de 
Mısır Film Enstitüsünde calısmalar 
yaptı. 1 972 ve sonraki yı l l�rda tek
parti sistemine karşı yapılan 
hareketlerde etkin olarak yer aldı. 
Başarısız bir film proiesinden sonra, 
1 978-82 yıl ları arasında Beyrut'ta 
yaşadı .  "Circle of Deceit" filminde 
Volker Schlöndorff'un ve "Adieu 
Bonaparte" filminde Yusuf Şahin'in 
yönetmen yardımcılı�ını yaptı. YAZ 
HlRSlZllKLARI ilk uzun metrailı filmidir. 

Born in Cairo, 1 952. 1 956-75 weni to 
the German School in Cairo, then 
studied economics and mathematics in 
the palilical sciences department ol 
Cairo University. 1973 cancurrent 
studies at the Egyptian Film Institute. 
1 972 and fallawing years active 
participation in the mavement against 
the one-party system.  Worked in the 
Egyptian cine club movement. 
1 978-82 lived in Beirut alter o failed 
film proiect. Assistant director to Volker 
Schlöndorff on "Circle ol Deceit", and 
in 1 982 to Voussel Chahine on "Adieu 
Bonaparte". !:ARIKAT !:1\YFEYA is his 
lirst leature film. 
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DU NYA FEST IVALLER I N D E N  SSCB 
FROM WORLD F ESTIVAL$ 

KAR LEO.PARI'NIN SOYU 
M K ELOG BARSA 

DESCEN DANT OF THE SNOW LEOPARD 

Yönetmen/Director: Tolomush Okeev SenaryoiScreenplay: Mor Boidjiev, Tolomush Okeev Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Nurtoi Borbiev Müzik/Music: Murod Begoliev Oyunculan'Cast: Dogdurbek 
Kindiroliev, Aliman Djonkorozovo, Doskhon Zhoizhoksinov, Gulnoro Alimboevo Yapım/Production: 
Kirghizfilm Studio Dünya Hakları/Export Agent: Sovexportfilm 14,  Koloshny pereulok Moscow, 103009 
USSR Tlx: 41 1 1 43 

1 984 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 34' 

U zun yı l lar önce, kişilerin ve tüm kobilenin yaşamı doğaya doyalıyken, güç ve cesaret en üstün 
�iteliklerdi. Birçok Kırgız halk destanının kahramanı olan avcı Kazhazhash bu niteliklere sahipti. 
Ustelik şans ve boşarı hep ondan yanoydı .  Halk ona saygı duyuyordu ve onu önder seçmişti. 

Derken zor günler yaşamaya başladılar. Kuraklık, ürünü kurutarak hayvanları dağlara kaçırdı .  insanlar 
açlıktan kıvranıyordu. Umutsuzluğa kopılan avcı, yanlış bir adım attı . Atalarının geleneklerini hiçe sayorak 
doğanın koyduğu yaşam yasasını çiğnedi. Kazhazhash, suya inen susuz hayvanları öldürmüştü. Oysa 
doğaya gösteri len zalim, tehditkar ve kinci tutum, insanlara hiçbir zaman mutluluk getirmez . .  

Along time ago when life of every single person and of the whole tribe depended o n  noture, o n  its 
will, force and couroge were the most hanared human qualities. The hunter Kozhozhash, hero of 
many Kirghiz folk legends, passessed them in full . Besides luck and success alwoys accomponied 

him. People held him in esteem and elected him their leoder. There followed o time of great hordship. 
The drought eliminoted the crops and led the enimals far away in the mountoins. People were starwing. 
I n  despair, the hunter made o reckless step. He betrayed the traditions of his ancestors, he commited o 
erime ogoinst the lows of life determined by the noture itself. Kozhazhash killed thirsty enimals who come 
to the watering place. But cruelty, malice, and vindictivness lawards the nature can not moke people 
happy . . .  
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TOLOMOUSH OKEEV 

Kırgıziston'do, Bokonbaevo'dci 1 935'de 
doğdu. leningrad Üniversitesi'nde 
sinema eğilimi gördü. Kırgızistan 
stüdyolorındo ses teknisyeni olarak 
çalıştı. 1964-65 yıllannda sinema 
çolışmolonnı Moskovo Film 
Enstitüsü'nde sürdürdü. Senaryolar 
yazdı ve belgesel filmler yönetti. 
1 965'den sonra halkın beğenisini 
toplayon ve çeşi�i tartışmalara yol 
açan filmler çekti. Aynı zamonda 
Kırgızistan Akodemi Tiyatrosu'nda 
birkoç oyun yönetti. 

Born in Bokonboevo, Kirghiziston in 
1935. He studied film in the University 
of leningrad. He worked os so und 
engineer in Kirghiziston Studies. Then 
he resumed his film studies in the 
Moscow Film Institute between 1964-
65. He wrote mony seripts and 
directed same documentories. Since 
1965, he is been directing films which 
oroused populer oppeol and solicited 
numerous discussions. He alsa 
produced several ploys for Acodemy 
Theotre of Kirghiziston. 

FILMLERI / FI LMOGRAPHY 
1965 Eta losodi/A�or 

(documentory/belgesel) 
1 966 Nebo nosego 

detstvo/Çocukluğumuzun 
Gökyüzü 

1 968 Boom/Potlama 
(documontorylbelgesel) 

1 970 Muros 
1971 lovcie pticy/Av Kuşları 

(documentory/belgesel) 
Poklonis' ognju/Ateşe Ovgü 

1973 Ljutyj/Vohşi 
1975 Krasnoe jobloko/Kızıl Elma 
1977 Ulon 
1 980 Zolotojo osen'/Aihn Güz 
1 982 Skul'ptor Ol'go 

Monujlovo/Heykeltraş Olgo 
Monujlovo 
(documentory/belgesel) 

1984 Potamak belage borsa/Kor 
leopon\ıın Soyu 



DÜ NYA FESTIVALLE R iNDEN iTALYA 
FROM WORLD FEST IVALS JTALY 

ERMiS AYYAS DESTANI 
LEGGENDA DEL SANTO BEViTORE 

THE LEGEN D  O F  THE HOLY DRI NKER  

Yönetmen/Director: Ermanno Olmi Senaryo/Screenplay: Tulio Kezich, Ermanno Olmi based on the 
"Adelphi-Milano" by Joseph Roth Görüntü Yönetmeni/Photography: Dante Spinotti Kurgu/Editing: 
Ermanno Olmi Müzik/Music: lgor Stravinski Oyuncular/Cast: Ruther Hauer, Anthony Quayle, Sandrine 
Dumas, Dominique Pinon Yapım/Production: Aura Film s.r. l . ,  Cecchi Gori Group, Tiger Cinemotografico 
Dünya Hakları/Export Agent: Cecchi Gori Group, Tiger Cinemotogrofica Via Barnaba Oriani, 9ı Rame 
ITALY 

ı 9B8 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı 25' 

E srorengiz bir adam, Se ine nehrinde köprü altında, selalet içinde yaşayan insanların arasından 
Andreas Karkat'ı seçer. Andreas, aşk uğruna işlediği bir cinayet yüzünden hapise girip çıkmış, 
Silezya lı eski bir madencidir. Bu iyiliksever adam ona 200 Frank verir. Ancak bir koşulu vardır, 

Andreos borcunu, lisieux'lü küçük Azize Theresa heykelinin bulunduğu kil isede, bir pazar ayini sonrasında 
ödeyecektir. Böylece düşkün bir insanın yeniden doğuşuna tanık oluruz, Andreas paralario kafayı çekerken 
bir taraftan da yaşamını etkileyecek bir dizi insanla tanışır. Bu insanlar onun 200 Frankı Azize'ye ödeme 
kararını değiştirmeye çalışır. Kahramanımızın bu kent serüveni, hem gerçek hem de masal havasına 
bürünen Paris'te geçen aşk maceraları ve arkadaş toplantılarıyla süslü ikibuçuk hafta boyunca sürer. 
Andreas'ın uğruna istemeden adam öldürdüğü Koroline geçmişin içinden sıyrılıp gelir; ünlü bir boksör olan 
eski bir okul arkadaşı yaşamına yeniden girer. Yerleştiği otelde, "Ermiş Ayyaş" Andreas, Gobby adında 
bir kızla ateşli bir aşk yaşar. Yaşamın kendine sunduğu mucizevi nimetierin orasında Andreas, ödemediği 
ikiyüz Irankın acısını vicdanında duyumsamaktadır. Sonunda üçüncü pazar, rüzgarlı bir sabah, borcunu 
ödemek üzere kiliseye koşar . . .  

Karmaşık bir yalınlığa sahip olan bu harika film, ERMiŞ AYYAŞ DESTANI, düzenli ve sürekli bir 
tatminsizliğin, hiçe doğru yol alan yumuşak ve ıssız bir çöküşün masalıdır. "Dünyanın gözünde Andreos, 
köprü altında yatan zavall ı bir ayyaştır; ama aslında o, ölümü yenen, onurlu bir insan gibi ölümle 
randevusuna giderek onun bileğini büken bir kahramandır" diyor Olmi. 

U nder the bridges of the Seine a mysterious genlleman chooses, among the many unfortunate 
down-and-c;ıuts huddled there, Andreos Kartak, o former miner originolly from Silesio who ended 
up in prison for a erime of passion. From his benefaeter Andreas receives the unhoped-for loan of 

200 francs, on one .simple condition, he must repay it on a Sunday morning alter Mass, in the church 
where the statue of the little Soint Theresa of lisieux stands. And so we fallaw the marvel of the continual 
rebirth of a man who considered himseli lost, between one drink and anather Andreas meets a string of 
characters who in same way make a mark on his life, and interfere with the determination to pay back 
the 200 francs to the Saint. The protagonist's metropolitan odyssey lasts two and o half weeks, between 
fleeting love affairs and meetings of friendship, ogainst the background of a Paris which is together real 
fabled. Out of the post reappears Karoline, the woman for whom Andreas involuntarily killed a maıı; from 
his childhood re-emerges o scholl componion, now a famous boxer, and in the hotel where this man 
settles him, the "Holy Drinker" enioys a passianale love story with Gabby, o show-girl . . .  While life 
multiplies its offers, counterpointed by ephimeral daily miracles, Andreas feels the sting of remorse for the 
two hundred francs he has not paid back. And at last, on the windy morning of the third Sunday, he 
hurries off to pay his de bt. . .  

A wonderful film, enigmatic i n  its ambiguous simplicity, THE LEGEND O F  A HOLY DRINKER is the fable 
of a periodical and continuous non-fulfilement, of a salt and deserted descent into nothingness. " In  the 
eyes of the world Andreas is a poor drunk who sleeps under bridges; bul he is a winner, who defeots 
death, who ben ds it to his will by turning up at his oppointment w ith as o man of honour" says Olm i .  

E RMAN NO OLMI 

ı 93ı yılında ltalya'nın Bergama 
kentinde doğdu. Milono'da Sahne 
Sanatları Akademisi'ne devam etti. 
ı 949'da italyan Elektrik işletmesinde 
çalışmaya başladı. 1 952'de bu 
kuruluşun desteklediği tiyatro ve sinema 
çalışmalarıyla ilgilendi. ı952-6ı yılları 
arasında, 40'dan fazla kısa belgesel 
filmde denetimçi ve yönetmen olarak 
görev aldı. 1 959'da ilk konulu filmini 
yönetti. 1 964'ten beri, sürekli olarak 
TV için de çalışmaktadır. 

Born in Bergama, ltaly in 1 93 1 .  He 
attended Accademiad d'Arte 
Drammatica in Milan. In ı949 he 
begins working for Ilalion electric 
company, Edisonvolta . In 1 952 he 
becomes involved with directing the 
theatrical and cinematic activities 
sporısored by Edisonvolta. Between 
ı 952-1961 he directs or supervises 
over 40 short documantary films. In 
ı959 he directs first feature film. Since 
ı 964 he's been directing regularly for 
television. 

ÖNEMLI FILMLERI / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
ı959 ll tempo si e lermato/Zaman 

Durmuştu 
1 96ı  l l posto/Iş 
ı 963 1 fidanzati/Nişanlılar 
ı 965 . . .  e venne un uomo!Ve Bir 

Adam Geldi 
ı968 Un certo giomo/Güzel Bir Gün 
1 969 1 recuperanti/Dağdaki Altın 
ı97ı Duronte l'estate/Yaz Boyunca 
ı974 la circonstanza/Şartfar 
ı978 l'alberto degli zoccoli/Nalın 

Ağacı 
1 983 Cammina Cammina/Yürüye 

Yürüye 
1 988 la legenda del Santo 

Bevitore/Ermiş Ayyaş Destanı 
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MiLAGRO FASULYE TARLASI SAVASI 
THE MILAGRO SEANFIELD WAR 

# 

Yönetmen/Diredor: Robert Redford SenaryoiScreenplay: David Word, John Nichols Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Robbie Greenberg Kurgu/Editing: Dede Alien Müzik/Music: Dave Grusin 
Oyuncuları'Cast: Ruben Blades, Richord Bradford, Sonia Braga, Julie Carmen, James Gammon 
Yapım/Praduction: Robert Redford, Universal Pictures Ine. Dünya Hakları/Export Agenl: UIP House 45 
Beadon Road Hammersmith london W6 UEG ENGLAND Tlx: 8956521 

1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 1 8 '  

Milagro, New Mexico'da, sakin sessiz bir kasabadır. O sabah, Joe Mondragon bir kez daha 
işadamı ladd Devine'nın turistik tesis inşaatlannda iş ister ve bir kez daha geri çevrilir. Eve 
dönerken, babadan kalma çorak fasulye tarlasından geçer. içinden taşan bir kızgınlıkla, inşaat 

alanına su taşıyan su borusunu tekmeler ve istemeden de olsa, tarlasını sular. Bu başkaldırı eylemi haberi 
Milagro'do bir bomba gibi yankılanır. Kimileri kuşkuyle baksa da, ço�unluk, arsa spekülatörlerine 
kaplırmaktansa topra�ında fasulye yetiştirmeyi ye�leyen Joe'ya hayrandır. Kendisine direnilmesine hiç alışık 
olmoyan ladd Devine, inatçı Joe'yu ikna edecek uzmanlar getirtir. Milagrolular fasulye tarlasını savunmak 
için silahlanırken Joe'da do�lora kaçar . . .  

MILAGRO FASULYE TARLASI SAVAŞI, silahiann de�il kültürlerin çatışması. Bu  savaş bizleri, Milagro 
vadisinin, gülmece ve gizem dolu dünyasına alıp götürüyor; gerçekle düşlerin birbirine kanştı�ı, süprizlerle 
dolu bir dünyadır bu. "Bu öykü, bir filmde görmek ve işiemek istedi�im tüm unsurlan içeriyordu. John 
Nichols'un "Milagro Fasulye Meydan Savaşı"nı bir başka edebiyat yapıtı ile karşılaştıracak olsam, bu, 
Gabriel Gercia Marquez'in "Yüzyıl l ık Yalnızlık"ı olurdu. Bu iki yapıtta da bir masal havası var gibi" diyor 
Robert Redford. Film, öykünün ruhunu yakalamak açısından son derece başarı l ı .  Yaşam biçimlerini 
kendilerine özgü yollarla koruma savaşımı veren bir grup insanın öyküsü bu film. 

Milagro. is a sleepy little community in New Mexico. That morning Joe Mondragon once again 
osks for work on the building site where the entrepreneur ladd Devine is putting up a tourisi 
centre, and once agoin he is turned owoy. On his way home he passes the parched beanfield 

he had inherited from his father. In frustrated anger he kicks out wildly at the water pipe leading to the 
building site and quile unintentionally his field is suddenly irrigated. The news of this act of rebellion hits 
Milegra like a bomb. Some remain sceptical, but the majority of the population are full of admiration for 
Joe, who would rather grow beans than give his land up to the speculators. ladd Devine, who has long 
since discounted any resistence from the village, brings in specialists to bring �tubborn Joe to reason. 
Whilst the citizens of Milogro o rm themselves to d efe nd the beanfield, Joe flees to the mountains . . .  

THE MILAGRO BEANFIELD WAR i s  clash of cultures rather than armaments. l t  invites u s  inlo the 
humourous and mogical world of the Millagro walley with its spirited castel characters, a place where 
fantasy mingles with reality and onything can hoppen. "The story had all the elemenis that 1 like to see 
and lo work with in film. If 1 had to compare John Nichols' novel "The Milagro Beanfield War" with any 
other literary work, it would be Gobriel Gercia Marquez's "Hundred Years of Solitude". There's a 
fablesque quality to both of them" says Robert Redford. The film succeeds in distilling of the essence of 
both the story and the spirit of the piece. At its heart, il is the story of a group of people who fight in 
their unique manner to protect and preserve a way of life. 
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ROBERT REDFORD 

1 937'de Sonta Monica, Colifornia'da 
do�du. 1959'do Broadwoy'de 
oyunculu�a başladı, altmışlı ve yelmişli 
yıliann ünlü film artisierinden biri oldu. 
1968'de kend·i yapım firması, 
Wildwood Enterprises'i kurdu. 1 980'de 
"Sıradan Insanlar" ile yönetmenli9e 
adım attı. Aynı yıl, Utah'da, genç 
yönetmenler yeliştirdi�i ve bo�ımsız 
filmler yaplı�ı Sundonce lnsHtute'u 
kurdu. MILAGRO FASULYE TARLASI 
SAVAŞI yönetti�i ikinci filmdir. 

Born in Sonia Monica, Califomio, in 
1937. In 1959 he started out os an 
ector on Broadway and became one 
of the big film idols of the sixties and 
sevenlies. In 1968 he founded his own 
production company, Wildwood 
Enterprises. In 1980 he made his 
debut as director with "Ordinory 
People". In the same year he opened 
the Sundance Institute in Utoh, which 
he uses as a vehicle lo promote up
and-coming young directors and 
produce independent films. THE 
MILAGRO BEANFIELD WAR is the 
second film he directed. 



DU NYA F E ST IVALLE R i N D E N  F RA N SA 

KENDiMLE BiRKAC GÜN 
QUELQUES JOURS AVEC MOI 
A FEW DAYS WITH ME 

Yönetmen/Director: Cloude Soutet Senaryo/Screenplay: Cloude Soutet, Jacques Fieschi, Jerome Tonnerre 
bosed on the novel by Jeon-Fronçois Josselin Görüntü Yönetmeni/Photography: Jeon-Fronçois Robin 
KurgıJEditing: Jocqueline Thiedot Müzik/Music: Phil ippe Sorde OyunculorlCost: Doniel Auteuil, Sondrine 
Bonnoire, Jeon-Pierre Morielle, Dominique lovonont Yapım/Production: Sora Films, Cineo, Films A2 Dünya 
Hakları/Export Agent: UGC Export 24, Ave. Charles de Gaulle 92522 Neuilly FRANCE Tlx, 6ı4487 

ı 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı3 ı '  

Moriol Posquier sanatoryumdaki odasından diğer insanların yaşam koşuşturmosını izler, bunlar bir 
süpermorket zincirinin sahibi annesi, korısı va korısının oşığı olon en iyi orkodoşıdır. Karısı ve işi 

de dahil olmak üzere, onu çevresindeki herşeye kayıtsız kılan hafif bir depresyon nedeniyle tedavi 
gördüğü sanatoryumdan o gün taburcu olur. Normal yaşama dönebilmesi için Martiol'dan annesinin 
dükkaniarını dolaşarak defterleri kontrol etmesi istenir. O da bu teklifi seve seve kabul eder. i lk durağı 
Limoges'da, dükkan müdürü Bay Fonfrin'in sorumluluğundaki defterlerde bir gariplik sezer. Martial bu olayı 
alışılmamış bir biçimde kurcalor, Fonfrin'in özel yaşamına girer ve hatta hizmetçileri Morielle'i birkaç 
günlüğüne "ödünç al ır". Fakat kurduğu planın dizginleri elinden kaçar ve bu, onun kontrolü dışında kalan 
olaylara neden olur. Martial, cömertliği ve aşkı uğruna, bütün kötü sonuçlara katlanmaya razı olacaktır . . .  

Genellikle ciddi filmierin yönetmeni olarak tanınan Sautet, bu filminde gülmece yönünü doyasıya kullanma 
fırsatını bulmuş. KENDIMLE BIRKAÇ GÜN, herşeyden önce bir komedi, ancak ortak hiçbir noktaları 
bulunmayan iki insanın karşılaşmasını da anlatıyor, üst tabakadan gelen zengin genç adam ve işçi kız. 
Bosit bir "çılgın aşk" olarak başlayan öykü, kısa sürede zengin bir karakterler geçidine dönüşüyor. Yaşama 
sıcak, keskin ve sevecen bir gözle bakan bu film, davranış ve duyguların ressamı Sautet'nin sıkça işlediği 
sınıf çatışması konusunu gözyaşı ve kahkahoyla birleştiriyor; bu bileşim zaten yaşamın ta kendisidir. Tek 
kelimeyle "harika"! 

From the remote viewpoint ol his room in the rest home, Martial Pasquier observes the commatian ol 
other .people's lives, his mather who owns a su permorket c hain, his wile and his wife's lover, his best 
lriend. Taday he is discharged from the rest home, cured ol a vogue depression that made him 

indillereni to everything araund him, !ncluding his wile and the family business. To help him to slip back 
into normal life, Mortiol is asked to make an inspection tour of his mother's supermorkets in the provinces, 
to check the books. To escope boredom, he gladly agrees on. On his first stop, in Limoges, he spots 
irregulorities in the books kept by the store manager, Mr. Fonlrin. Mortiol lollows up his discovery in o 
rather unorthodox woy, he mixes into the Fonfrins' privote life, even "borrowing" their moid, Morrielle, for 
o lew doys. Bul the stunt Mortiol works out, gets owoy from him, with consequences beyand his control. 
Out of generosity and for the soke ol love, he lets the trogedy !all on him . . .  

Often thought of o s  o moker ol sober, serious films, Soutet here found o n  opportunity to give his comic 
verve free reign. While QUELQUES JOURS AVEC MOI moy be first ol all o comedy, it is olsa the story 
of the troubling encounter ol two people with virtually nothing in common, the rich young man from the 
upper crust and the working-class girl. Whot storts os o simple "omour lou" develops into o whole 
universe ol chorocters. A worm, witty, sharp and loving look at life, the film noturally delves into big 
themes deor to Soutet, o pointer of monners and feelings, the conflicts of dosses and styles, the 
unexpected mixture ol laughter and tears - the mixture ol life itsell. In o word, "bouleversant"! 

CLAUDE SAUTET 

ı924'te Paris, Montrouge'da doğdu. 
Paris'te öğrenim gördükten donra 
ressam ve heykeltraş olmak amacıyla 
Dekoratif Sonotlar Okulu'na girdi; 
sinemaya artan ilgisi onu ı 948'de 
IDHEC Sinema okuluna itti. Bu 
dönemde "Combat" gazetesinde 
müzik üzerine yazılar yazdı ve 
IDHEC'e girmeden önce çocuk suçlular 
için kurulan bir merkezde çalıştı. Eliili 
yıllarda çeşitli filmlerde asistanlık yaptı, 
bir kısa film çekti ve TV yapımcılığı 
yaptı. ı 956'do yönetmenliğe başladı. 
Geçtiğimiz yı l larda reklam filmleri de 
çekti. 

Born in ı924 in the Paris suburb of 
Montrouge. Alter studying in Paris he 
enrolled at the Ecole des Arts 
Decorotifs with the inteniian of 
studying pointing and sculpture; but 
his growing interest in cinerne linally 
led him in ı 948 to study for two years 
ot IDHEC film school. During this 
period he olsa wrote on music for the 
poper Combat and, belare entering 
IDHEC, ran o centre for juvenile 
delinquents. From the Iate ı940s 
throughout the ı 950s he worked as 
an assistant on vorious films, os well 
os directing o short and working os o 
TV producer. He turned director in 
ı 956. In recent years he has alsa 
made commerciols. 

FiLMLERI / FI LMOGRAPHY 
ı956 Bonjour Sourire/Günaydın 

Tebessüm 
ı 960 Closse to us risques/Büyük Risk 
ı 965 L'orme o gauche/Sola Silah 
ı 970 les choses de lo vie/Hoyat 

Boğlorı 
ı97ı Max et les lerrailleurs/Mox ve 

Hurdocılar 
ı972 Cesor et Rosolie/Cesor ve 

Rosolie 
ı 974 Vincent, François, Paul et les 

autres/Vincent, François, Paul 
ve Di(jerleri 

ı 976 Moda 
ı 978 Une histoire simple/Bosit Bir 

Öykü 
ı 980 Un mouvois lils/Kötü Bir Evlat 
ı988 Quelques jours avec 

mailKendimle Birkaç Gün 
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YAZSONU HÜZÜNLERi 
BLUES LAHOFESH HAGADOL 
LATE SUMM E R  BLUES 

Yönetmen/Director: Renen Schorr Senoryo/Screenploy: Doron Nesher Görüntü Yönetmeni/Photogrophy: 
Eiton Horris Kurgu/Editing : Shlomo Hozon Müzik/Music: Rofi Kodishzon Oyunculor/Cost: Dor 
Zweigenbom, Yoov Tsofir, Shohor Segol, Omri Dolev, Noo Goldberg Yopım/Production: I lan De-Vries, 
Renen Schorr, Doron Nesher, Blues Productions Dünya Hoklorı/Export Agent: Blues Productions Ltd� 3 
Hogilboo St. Tei-Aviv 65223 ISRAEL Tlx, 371 744 reg ı l 1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 0 1 '  

1 1  •1 çimizde bunun son yaz tatilimiz olacağı duygusu, sürükleniyoruz; son güneşi miz, son denizimiz; son 
birlikteliğimiz ve "artık herşey için çok geç" demeden önceki son yozımız. Zaman, 1 970 yazı .  Yer, Tel 
Aviv." Otobiyogrofik gön dermeler üzerine kurulmuş olon YAZ SONU HÜZÜNLERi, Süveyş Konal ı ile 

ilgili sürtüşmelerin savoşa dönüşmesinden hemen önceki dönemde, onsekizlerinde kızlı-erkekli yedi gencin, 
askere alınmadon önce birlikte geçirdikleri son yaz tati line bir göz atıyor. Bu yaz tati l i, yetişkinliğe adım 
attıkları geçiş dönemini kısailacak ve toplumsol-kişisel kararların ötesinde, ölüm-kolım kararları vermeye 
zorlayacaktır onları. Bu kısa oma yüklü haftalar boyunca-, bireysel olarak ve hep beraber düşler kurmaya, 
tutkularına uloşmoyo ve mezuniyet töreni gösterisine kadar, içinde bulundukları gerçekliği değiştirmeye 
çolışocoklardır. Dört bölümden oluşan filmde, herbir bölüm boşkişilerden birinin adını al ıyor. Sevimli ve 
masum Yossi Tsvillich, sınıfla askere alınocak ilk kişidir. Arile Schecter, zorunlu askerliğe karşıdır, ve Tel 
Aviv'de duvarlara karşıt sloganlar yozmoktodır. Yetenekli bir müzisyen olon Mossi Shovol sağlık 
kontrolünde, "çarpışmolaro katılmaya uygun" bulunmuştur ve şüphesiz üniformo içinde geçireceği süre 
müzikte ilerlemesini engelleyecektir. Sağlık durumu askerliğe elverişli olmayan, şeker hastası Margo, isroil'in 
Fellini'si olmayı düşlemekte ve bu grubu "süper 8" filme çekerek belgelemektedir. Morgo ise, sürekli 
gerilimli bir yaşam biçiminin "tek seçenek" olduğu lsrail gerçeğine karşı çıkmanın nereye varacağını 
araştıran bu gençlerin tarihçisidir. 
Kudüs Film Festivalinin tartışmasız en çok ilgi gören filmi olon YAZ SONU HÜZÜNLERi, kıso zamanda, 
isroil sinemosında son zamonların en önemli sinemacılık olayı niteliğini kazanmıştır. isroil'e özgü şiddet 
unsurlarını do taşıyan, savaşın gölgesi altındaki gençlerin bu evrensel öyküsü, tüm izleyicilerden, yerli
yabancı tüm eleştirmenlerden övgü dolu eleştiriler a lmıştı. 

ll we are being drofted feeling that this is our lost summer breok, o lost summer of sun and see, 
o lesi summer when we are all stili together and must moke things hoppen, belare it is too 
Iate. The time, summer 1 970. The ploce, Tel Aviv." LATE SUMMER BLUES, drowing on 

outobiogrophicol detoils, looks ot o group of seven eighteen-yeor-olds of both sexes during the summer 
breok between their finol exoms and their induction into the Armed Forces, os the Wor of Attrition ot the 
Suez Conol drows on. This summer holiday will cut short their odolescence and will force on them 
decisions of mare than social and seli-image, indeed of life and deoth. Throughout these short and 
chorged weeks they would try, individuolly and os o group, to dreom, to fulfil their ombitions and to try 
to change reality by their groduotion ceremony show. The film's four chopters are nomed by their 
protogonists. Yossi Tsvillich is the lovoble innocent, the class first droftee. Arile Schechter is o budding droft 
resister who sproys protest slogons in downtown Tel Aviv. Mossi Shovol is o gilted musicion medicolly fit 
for combot, which would black his development os o musicion os long os he is in uniform. Morgo, o 
diobetic, is medicol ly unfit for service, dreoms on being on lsroeli Fellini and documents the gong on 
"super-8" film. Morgo is the in-house histarian of these young innocents, who probe the harizons of 
rebellion in on lsroeli reality of "No choice", o reality of intense life on the edge. 

Having opened the Jerusolem Film Festival to virtuol ly unonimous occloim, LATE SUMMER BLUES quickly 
turned out to be on event unmotched in the recent annals of the lsroeli cinemo. This universal story of 
youth under wor's shodow, with its speciol poignonce in lsroel, swept both its oudience and film critics, 
foreign os well os domestic, winning reving reviews. 
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RENEN SCHORR 

1952'de Kudüs'de doğdu. 1970'de 
askere alındı . Bir yıl Ordu Gösteri 
Merkezinde oyuncu olarak colıstıkton 
sonra, israil Savunma Gücl�ri'�in 
haftal ık dergisi ve radyo i�tosyonundo 
savaş muhabiri olarak üç yıl görev 
yaptı . Tel Aviv Üniversitesi Filmeilik 
Bölümü'nü bitirdikten sonra, Amerika� 
isroil Kültür Vakfı tarafından, senaryo 
yozorlığı ve yönetmenlik becerilerini 
geliştirmek üzere ABD'ye gönderildi. 
Senaryo yazarı, yopımcı yardımcısı, 
yopımcı, yönetmen yard ımcısı olarak 
çalıştı. Üç bağımsız kısa film yazdı, 
yönetti ve yopımcılığını üstlendi. Renen 
Schorr, Tel Aviv Üniversitesi Filmeilik 
Bölümünde öğretim üyeliği de yaptı . 
YAZ SONU HÜZÜNLERi 
yönetmenliğini yaptığı ilk uzun filmdir. 

Born in Jerusolem in 1952. Drofted in 
1 970. He served o year os on ector 
in the Centrol Commond Variety 
Ensemble and loter served for three 
years os o combat correspondent witr 
the lsroeli Delense Forces weekly 
mogazine and radio station. Alter 
groduoting with honors from Tel Aviv 
University Film Department, he wos 
sent by Americo-lsroel Culturol 
Foundation to hone his skills in 
scriptwriting and directing. His 
filmwork cover vorious positions, 
scriptwriter, producer, associate 
producer, assistant director. He wrote, 
directed and produced three 
independent shorts. Renen Schorr 
lectured ot Tel Aviv University Film 
Department. LATE SUMMER BLUES is 
his directarial debut os o full- length 
feoture. 



DUNYA FESTIVALLER INDE  E 1 D -

FROM WORLD FESTIVALS N EW ZEALAND-AUSTRAUA 

BiR ORTACAG YOLCULUGU 
THE NAVIGATOR: A MEDIEVAL ODYSSEY 

Yönetmen/Director: Vincent Word SenoryoiScreenploy: Vincent Word, Kely Lyons, Geoff Chopple 
Görüntü Yönetmeni/Photogrophy: Geoffrey Simpson Kurgu/Editing: John Scott Müzik/Music: Dovood A. 
Tabrizi Oyunculorı'Cost: Bruce Lyons, Chris Hoywood, Homish McFarlone, Marshall Nopier, Paul 
Livingston, Noel Appleby Yopım/Produdion: John Moynard, Gory Hanna m, Arenofilm, Film l nvestment 
Corporation of New Zeolond Dünya Hoklorı/Export Agent: New Zeolond Film Commission P.O. Box l l -
546, Wellington NEW ZEALAND Tlx: 30386 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 93' 

Yıl 1 348. Cumbrio'do küçük bir modenci köyü vebodon kırıl ıyor. 1'\('ıobeyi Conner'in dönüşünü 
heyecanla bekleyen dokuz yaşındaki Griffin düşlere koptırır kendini. Göksel bir kente do(jru bir 
yolculu!jo çıkar düşlerinde. 1'\('ıobeyi yaklaşmakta olon felaket öyküleri ile döndü(jünde, Griffin ono 

düşlerini anlatır. Toplumun tek kurtuluş yolu yatmaktadır bu düşlerin içinde. Böylece büyük serüven başlar. 
Griffin, o(jobeyi ve dört ortoço(jlı ile birlikte garip bir yolculu(jo koyulur. Bu yol arkadaşları, pragmatist 
Seorle, onun kordeşi Ulf, filozof Martin ve tek kollu denizci Arno'dur. Hep birlikte, bir yeraltı geçidinden, 
Yeni Zelonda'da bir 20. yüzyıl kentine çıkarlar. Amaçları, Tonrıyo yakarmak ve kentin kotedrolinin tepesine 
bir sivri uç yerleştirmektir. E(jer şafak sökmeden önce bunu yapmayı boşorırlorso köyleri Koro Olümden 
kurtulacaktır. Ancak, kotedroli bulmadon önce, Griilin korkunç bir kehonette daha bulunur . . . 

BIR ORTAÇAG YOLCULUGU yozgı, umut ve önseziyi konu olon fontastik türden bir yapıt. Yaşamlarının 
akışını de!)iştirebileceklerine inanon insanların öyküsü bu. Ortoço(j insanının korkulan, yozgısı ve 
günümüzün· dünyosı. . .  Word, 14 .  yüzyılın bir dizi önemli olay ve görüntüsünü, siyah-beyaz çekimlerle, 
günümüzün gergin ve bo!)ucu kent yaşamına yansıtıyor. Ortoço!) insanının gözünde, ürkütücü, şeyiansı bir 
ses ve ışık dünyasıdır günümüz kent yaşamı. Zengin ortoço!) görüntüleri ile bizi o dünyanın içine çeken, 
böylece kendi ço!)ımızo daha de!)işik bir oçıylo bokmomızı so!j loyon, etkileyici bir film. te year is 1 348. The Black Deoth threotens o smail mining viiiage in Cumbrio. Nine-yeor-old Griffin, 

onxiously owoiting the return of his older brother Conner, is hounted by dreoms of o quest to o 
elestiol city. When his brother returns with toles of impending doom, Griffin recounts his dreom 

which reveals o possible meons of solvation for the community. So begins o greot odventure, when Griffin 
sets out on a bizarre joumey with his brother and four other mediaval men: Searle the pragmatist, 
Searle's brother Ulf, Martin the philosopher and Arno the one-handed ferryman. Together they tunnel 
through the earth to a 20th Century city in New Zealand. Their goal: to make a tribute to God, to 
place a spire on the city's cathedrol. If they can do it belare dawn, their viiiage will be saved from the 
plague. But belare they find the cathedrol, Griilin has o chilling new premonition . . .  

A stronge, fontastic and poetic tole, THE NAVIGATOR i s  essentiolly obout foith, hope and socrifice: 
people believing they can change the course of their life. lt is olso o remorkoble, obsorbing story that 
links medievol feors and fortunes to our times. Word conjures o series of striking sequences and imoges, 
from the convincing detoil of the 1 4th Century locotions shot in Black & White to the uneasy, slumbering, 
contemporory metropolis which is o terrifying, sotonic world of noise and light for medievol eyes. This is o 
bold, provocotive piece of cinemo, rich with primitive imoges of eorth, fire and water drowing us into o 
medievol world so that vve enter our own century with fresh eyes. A spectoculor and dreomlike movie. 

Yl NCE NT WARD 

1956 yılında Yeni Zelonda'da do!jdu. 
Resim e(jitimi görmek amacı ile, 
1975'de l lom Güzel Sonotlar Okuluno 
girdi, ancak filmeilik e!)itimi görmeyi 
ye(jledi. i lk kısa filmini 21 yaşındaykan 
yaptı. 1 984'de ilk konulu filmi "Vigil" 
ile yetene(jini konıtlodı .  Bu film Yeni 
Zelondo'don, Cannes Film Festivali'nde 
yarışmaya seçilen ilk uzun metrojlı film 
oldu. BIR ORTAÇAG YOLCULUGU 
ikinci konulu filmidir. 

Bom in New Zeolond in 1956. 
lntending to point, he enrolled in 1975 
ot llom School of Fine Arts, but took 
up film-moking insteod. He mode his 
first short ot age 21 . He estoblished 
himseli os o singulor tolent in 1 984 
with his debut feoture, "Vigil" which 
wos the first New Zeolond feoture 
selected for competition ot Cannes 
Film Festival .  THE NAVIGATOR is his 
second full-length feoture. 
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DUNYA FESTIVALLE R I N DEN FEDERAL ALMANYA - FRANSA 
FROM WORLD F ESTIVALS FRG - FRANCE 

BERLiN ÜZERiNDEKi GÖKYÜZÜ 
DER H iMMEL ÜBER BERLiN 
WINGS OF DES IRE  

Yönetmen/Director: Wim Wenders SenaryoiScreenplay: Wim Wenders Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Henri Alekon Kurgu/Editing: Peter Przygodda Müzik/Music: Jürgen Knieper OyuncularlCast: Bruno Ganz, 
Solveig Dammortin, Otto Sonder, Curt Bois, Peter Faik Yapım/Produdion: Moniko Jacobs, Road Movies 
Filmproduktion, Argos Film Dünya Haklorı/Export Agent: Argos Films 4 rue Edouord Nortier 92200 
Neuilly FRANCE Tlx: 61 20 18  

1987  1 35 mm.  1 Renkli (color) 1 130' 
• 1 ki "işsiz" melek, Domiel ve Cossiel, Almanya'nın yeniden doğuşunu görmek üzere Berlin'e gelirler. Bir 

Duvar'la ikiye bölünmüş, bu ada-kentte larkedilmeden doloşırlar (yolnız çocuklar görebilir melekleri ) .  
Bazen uçorok, kimi zaman da yüksek yerlere tüneyerek dünyaya iner ve üzgün, yalnız ya da yoksul 

insanların düşüncelerini dinlerler. Filmin ilk yarısında, fondaki lısıltılarla bu gizemli dünya yaratılır. Damiel, 
çalıştığı sirk iflas edince Berlin'de beş parasız kalakalmış güzel Fransız trapezci Marion'u görünce, kendini 
bir ölümlü gibi hissetmeye başlar ve kıza aşık olur. O ana kadar siyah-beyaz olon film, melek 
insaniaşmaya başladığında renklenir; bildiğiniz gibi renk körüdür melekler! Cassiel'in, Damiel'in ardında 
ayak izi bıraktığını larkettiği an büyüleyicidir; bu onun artık bütünüyle insan olduğunun delilidir. Filmin 
tümüyle renkli olan son bölümünde, kendisini ölümlü kılan kızı arayan, insan Ganz'ı izleriz. Onu bir rock 
konserinde bulacak ve aşk üzerine kurduğu hayaller gerçekleşecektir. 

Wenders aslında gülünç bir öyküyü öylesine duru ve güzel bir anlatımla işlemiş ki, seyirci bu masalı seve 
seve benimsiyor. Yönetmen "Oykümün kahramanları melek" diyor. "Evet, melek. Neden olmasın? 
Filmlerde canavarları ve hayal ürünü yaratıkları görmeye alıştık. Neden kötülük yerine iyili� yapan ruhları 
da görmeyelim?" Son derece romantik öyküsü bir yana, film Berlin'i anlatır; kentin kasvetli ama sevecen bir 
portresini çizer. Birçoklarının bu filmden en çok anımsoyocağı şey, onun saf güzelliği, şaşırtıcı ve düşsel 
görüntüleri olacak. Bu görüntülerin sahibi, 79 yaşındaki usta Henri Alekan, kamerasını kentte yalnızca ünlü 
yapılara değil, bilinmeyen arka sokaklara da çevirmiş. Görsel bir şölen bu film. 

Damiel and Cassiel, two "unemployed" angels, arrive in Berlin to visit this "incarnation of 
Germany". They wander unnoticed (only children can see angels) areund this island-city split in 
two by a Wall. Sametimes in llight and sametimes perched in high ploces, they come down to 

Earth to listen to the thoughts of the sad or lonely or needy. The first part of the film establishes this 
mysterious world, with the whispering thoughts of humans Iiliing the soundtrack. Damiel begins to !eel 
wortol when he wotches Marion, a beautilul French trapeze artisi, who is stranded in the city when the 
circus goes bust on the spot, and falls in love. The film which hitherto has been in black-and-white, has 
moments of colour as humanity begins. to encroach on the world ol this angel; as you must know, ongels 
are supposed to be color-blind! There's a magicol moment when Cassiel notices Damiel is leaving 
footprints; it means he's almasi completely human. The last quarter ol the film, all in colour, has 
humanised Gonz wolking the streets, and locking for the girl who made him mortal .  He linds her at a 
rock concert and in the end his dreom of the love comes true. 

Wenders invests this potentially risible material with such serenity and beauty that audiences will go 
along willingly with the foble. "The heroes of my story are angels. Yes, angels, why not? We're used to 
seeing monsters and imoginary ereotures in the movies. So why not have spirits that do good instead of 
evil for o change?" says the director. Deeply romantic story opart, the film amounts to a medilation on 
Berlin, o sombre, loving portrait of the city. What most people will remember from this film, is its sheer 
beouty, its startling, dreamlike imoges shot by the 79 year-old moster Henri Alekan whose camera glides 
and prowls araund fomilior londmorks as well os unknown backstreets. Visually this film is a joy. 
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WIM WENDERS 

1945'te Batı Almanya'nın Düsseldorf 
kentinde doğdu. Tıp ve felsefe eğitimi 
görmeye başladı. 16 mm'lik kısa bir 
film çektikten sonra 1967'de Münih 
Sinema Okuluna yazıldı. Bu dönemde 
Filmkritik, Süddeutsche Zeitung ve 
Twen'de film eleştirileri yayınlandı. 
1971 'de genç filmciler için bağımsız bir 
kuruluş olan Filmvertag der Auloren'in 
12 kurucu üyesinden biri oldu. 
Wenders 1975'te kendi yapım şirketini 
kurdu. 1978'den bu yana çalışmalarını 
ABD ve Avrupa'da sürdürmektedir. 
Sayısısz uluslararası ödülün sahibi 
Wenders, BERLiN ÜZERiNDEKi 
GÖKYÜZÜ ile Cannes 88'de En iyi 
Yönetmen ödülünü aldı. 
Born in Düsseldorf, West Germany in 
1945. He began to study medicine 
and philosophy, then alter making a 
16 mm short film, he enrolled at 
Munich Film School in 1967. During 
this period he regularly wrote film 
reviews for Filmkritik, Süddeutsche 
Zeitung and Twen. In 1971 he 
became one of the 12 founder
members of Fi lmvertag der Autoren, a 
self-help organisation for young lilm
makers. Wenders established his own 
production company in 1 975. Since 
1978 he has been based in both the 
US and Europe. Recipient of numerous 
international awards, Wenders won 
the Best Director prize at Cannes '88 
for DER HiMMEL ÜBER BERLIN. 

F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1 970 Summer in the City/Kentte Yaz 
1972 Die Angst des Tormanns beim 

Elfmeter/Kalecinin Penaltı Korkusı 
1973 Der scharlachrote 

Buchstabe/Kırmızı Mektup 
1974 Alice in den Stadlen/Aiice Kenttı 
1 975 Falsche Bewegung/Yanlış Hareke 
1976 lm Louf der Zeit/Yol Kralları 
1 977 Der amerikanische 

Freund/Amerikalı Dost 
1 980 Lightriing Over Water - Nick's 

Movie/Su Üstünde Şimşek -
Nick'in Filmi 

1 982 Der Stand der Dinge/Işlerin 
Durumu Hammett 

1984 Paris Texas 
1985 Tokyo-Go 
1 987 Der Himmel Über Berlin/Berlin 

Üzerindeki Gökyüzü 



DÜNYA FESTiVALLER iNDEN ÇiN HALK CUMHUR iYET i  

KlZlL DARI TARLALARI 
ONG GAOLiANG 

RED SORGHUM 

Y6Mtmen/Direclor: Zhang Yimou SenaryoiScreenplay: Chen Jianyu, Zhu Wei, Mu Yan Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Gu Changwei KurgıJEditing: Du Yuan Müzik/Music: Zhao Jiping 
Oyunaıları'Cast: Gong li, liang Weng, Teng Rujun, liu Ji, Ji Cun-Hua, Cui Cun-Hua Yapım/Production: 
Xian Filmstudio Dünya Hakları/Export Agent: China Film Export lmport Corporation Xin Wai Sır. 25 
Beijing, CHINA 

1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 1 920'1erin sonunda, Kuzeybatı Çin'in uzak bir köşesi: görülmeyen bir anlatıcının büyükanne ve 
büyükbabasının yaşamından anı parçalarının aktarıldı!jı, gözalıcı güzellikteki dan tarlalarında geçen, 
alışılmadık bir aşk öyküsü gibi başlar film. Onsekiz yaşında iken, bir eşek parası karşılı!jında varlıklı 

bir içki damıtma fabrikası sahibine sözlenan anlatıcının büyükannesi, dü!jün törenine giderken, yolu 
üstündeki bir kızıl şeker kamışı tarlasında, maskeli bir haydutun saldırısına u!jrar. Sevişider ve kız erdemini 
yitirir. Zaman geçer ve dü!jün günü gelip çalar; ancak, damat ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan yok 
olur. Artık bir "dul" genç kız, içki fabrikasını devralır ve kendisine tecavüz eden haydutla evlenir! Dan 
şorobı üretimi ile ilgili hiçbir şey bilmedi!ji için işçilerin yardımını ister ve iş kısa sürede çok gelişir. 
Gelgelelim, Japon işgali onların bu idillerini yok eder; artık umutsuz bir yaşam savaşına sürüklenmiştir tümü 
de. Japonlar dan tarlasını kazıp üzerinden yol geçirmek isterler. Içki fabrikası çalışanları Japonlarla 
savaşmaya karar verirler. Kanlı bir çarpışmanın sonunda, yalnızca anlatıcının babası ve büyükbabası sa!) 
kalır. Yakıcı bir ö!jle güneşi altında kan-kırmızısı sarı tarlasını arkalarında bırakıp giderler. 

Berlin Film Festivalinde Altın Ayı ödülünü kazanan KlZil DARI TARLALARI, Yeni Çin Sinemasının önemli 
yapıriorının de!jerli kameramanı Zhang Yimou'nun ola!janüstü başarılı ilk filmi. Geniş sahne imgelerinin 
cürerli kullanımı ve ola!janüstü etkili duygusallı!jı ile coşkunluk veren bu ustal ıkla kotarılmış yapıt, 
beklenilmeyen bir karamizah ile dolu. Filmin, bir güneş tutulması çevresinde oluşan solukkesici güzell ikteki 
doruk noktası, yakın geçmişin en yürekli sinemalik anlarından biri. 

remote port of Northwest China at the end of the twenties: the film starts out as an uncommon 
eve story, set in the beautiful sorghum fields, told from the point of view of an unseen narrotor, 
bout his recöllections of the lives of his grondparents. The narrator's grondmother, promised when 

she was eighteen years old to o wealthy disti llery owner for the price of o donkey, is attacked by o 
masked bendil in o red sorghum field on her way to the wedding party. They make love and she loses 
her innocence. Time passes and the wedding day arrives; bul the groom disappears without o trace. The 
girl, now o "widow", takes over the distillery and marries the bendil who raped her ! Completely 
ignoront of the croft of making sorghum wine, she turns to her workers for help, and soon the business is 
booming. The invasion of the Japonese, however, destroys their idyll, and soon all are thrown in o 
desperale struggle for their lives. The Japonese want to dig up the red sorghum field in order to build o 
road. The people of distillery decide to fight them. At the end of o fierce battle, only survivors are the 
narrotar's father and grondfather. Under the buming midday sun they leave the blocd-red sorghum field. 
Winner of the Golden Beor at the Berlin Film Festival, RED SORGHUM is an ammazingiy accomplished 
first feature by Zhang Yimou, the brilliant cameroman of the saminal warks of the New Chinese Cinema. 
This masterfully handled wark, exhilaroting in its audacious use of wide screen images and extremely 
effective emotionally, is full of unsuspected black humour. lts breathtakingly beautiful climax, revelving 
areund an eclipse of the sun, provides one of the most boldly cinernetic moments of the recent post. 

ZHANG YIMOU 

1950'de do!jdu. 1978-82 yılları 
arasında Pekin'deki film okulunda 
e!jilim gördükten sonra, başrolünü de 
oynadı!jı "The Old Well/Eski Kuyu", 
"The One and The Eight/Bir ve Sekiz", 
"Yellow Earth/Sarı Toprak" ve "The 
Big Paradel Büyük Şamata" gibi ünlü 
filmlerde görüntü yönetmeni olarak 
görev alarak filmeilik kariyerine 
başladı. Kamera çalışmalarıyla ulusal 
ve uluslararası ödüller aldı. KlZil DARI 
TARLALARI yönetmen olarak görev 
aldığı ilk filmidir. 

Born in 1950. Alter studying at the 
film school in Beijing between 
1978-82, he began his career as o 
cinematographer, working on such 
celebrated films as "The One and The 
Eight", "Yellow Earth", "The Big 
Parade" and "The Old Well", in 
which he also played the leading role. 
He received national and international 
prizes for his work as o cameraman. 
RED SORGHUM is his first film as 
director. 

1 65 





UNESCO - C. I.C.T. ESKi BAŞKANI PROFESÖR 
E. FULCHIGNONI'NiN ANISINA 

IN MEMORIAM OF PROFESSOR E. FULCHIGNONI, EX-PRESIDENT 
OF C.I.C.T. - UNESCO 

YAPI ve KREDi BANKASI A .Ş. 'nin değerli katkdanyla gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thank YAPI ve KREDI BANKASI A.Ş. for their 
contributions. 



P OR M : DOGU D B D R KANADA 

PANORAMA: H UMOU R  F ROM EAST TO WEST CANADA 

AMERiKAN iMPARATORLUGUNUN CÖKÜSÜ 
LE DECLI DE  L'EMPIRE AMERICAIN 

# # 

Yönetmen/Director: Denys Areand SenaryoiScreenplay: Denys Areand Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Guy Dufaux Kurgu/Editing: Monique Fortier Müzik/Music: Français Dompierre Oyuncular/Cast: Dominique 
Michel, Dorothee Berryman, louise Portal, Pierre Curzi, Remi Girard, Gabriel Arcand, Genevieve Rioux 
Yapım/Production: Rene Malo, Roger Frappier, Corporation Image M&M Ltee Not., Film Board of 
Canada Dünya Hakları/Export Agent: Image Organization Ine. 1 207, rue Saint-Andre Montreal Quebec 
CANADA 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli (calor) 1 95' 

Bir güz akşamı.  Dört akademisyen erkek, yazl ık evlerinin bahçesinde, akşam şöleninin hazırlıklarını 
yaparken, bekledikleri kadınlar da kentte, bir cimnastik salonunda ter almaktadır. Erkekler, aralarında 
aşk ve seks yaşamlarından konuşurlar, kadınlar da öyle. E rkekler varsayımlarda bulunur, anılarını 

yineler ve övünürler; kadınlar aşk serüvenlerini ve düş kırıklıklarını anlatırlar birbirlerine. iki grup yemekte 
biraraya gelir. Gece boyunca, şöyleşinin derinliklerine daldıkça, aldatmalar ve aldatılmalar beklenmedik 
bir biçimde açığa vurulur. Düş kırıklıkları ve ineinmeler artık orta yerdedir. Gün doğumu ile birlikte, durulur 
heoı;ey . . .  

Özel yaşamların irdelendiği bir film bu. Filmin kahramanlarından biri günümüzde "Amerikan 
Imparatorluğunun Çöküşü"nün yaşandığını söylüyor. Bu çöküş, bireylerin özel yaşamlarını da tümüyle 
değiştirmektedir. Aile, evli l ik gibi kavramlar yok olmaktadır. Bu film, sürekli bir doyum arayışı içinde olan 
bugünün insanının çöküşünün öyküsü. Bir zeka ve iyi gözlem gücü ürünü olan senaryosuna, canlı 
imgelerine ve oyuncuların etkileyici oyun güçlerine kaoı;ın, !ilmin söylemek istediklerini benimsernek pek de 
kolay olmayacaktır seyirci için. Nerdeyse tümüyle Areand'ın diyalogları üzerine oluşturulmuş bu sevimli 
film, kadın-erkek ilişkileri, feminizm, güç, aydınlar, politika, sinema, v.b. gibi konularda çelişkili fikirleri 
ortaya sürmekte. Tartışılması ve üzerinde düşünülmesi gereken, günümüz insanının gerçeğini eşsiz bir mizah 
duygusuyla yansıtan, birçok festivalde değerli ödüller kazanmış bir film. 

Alate autumn afternoon finds o group of four male academics in the country preparing o gourmet 
dinner, while the women they await are working out in o fitness club in town. The men talk about 
their love and sex lives and so do the women. The men conjecture, reminisce and boast; the 

women exchange tales of romance and disillusionment. The two groups join for dinner, and as their 
conversation carries over into night, unexpected revelations and belrayals lay bare the posturing and 
vulnerability of each of them. Dawn brings with it o quiet and delicate truce . . .  

This i s  o movie dealing with private lives. A character explains i n  the movie that all our intimate lives are 
ailered by the fact that we are actually living the "Fall of the American Empire", the fact there are no 
more families, no more marriages. So the film has more to do with the decline of man in his constant 
pursuit of pleasure. Much of what this film has to say would be difficult to accept were it not for the 
considerable wit and insight in the script, the lively images, and the engaging performances by the cast. 
In this charming little film, constructed almost on the dialogues Areand exposes conflicting opinions about 
man-woman relations, the feminism, the power, the intellectuals, the politics, the cinema, ete. A movie to 
be discussed and reflected upon. Well received at the Cannes Fi lm Festival, it won several prizes in 
dillereni festivals. 
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DENYS ARCAND 

1 941 'de Kanada'da doğdu. 1962'de 
Montreal Üniversitesinde tarih eğitimini 
bitirdikten sonra, 1963 yı l ında senaryo 
yazarı, kurgucu ve yapımcı olarak 
Kanada Ulusal Film Kurulu'na katıldı. 
1970'den bu yana bir dizi başarılı film 
yönetti. 

Born in Deschambault, Quebec in 
1 941 . Alter studying history in the 
University of Montreal in 1962, he 
joined the National Film Board of 
Canada in 1 963 as o scriptwriter, 
editar and producer. He directed 
several well received movies since 
1 970. 
F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1970 On est au coton 
1972 lo maudite Galette 

Quebec, Duplessis et apres 
1 973 Rejeanne Padovani 
1 974 Gina 
1 982 le confort et l' i ndifferent 

Empire Ine. (mini TV-series/mini 
TV dizisi) 

1983 le erime d'Ovide Plouffe 
1986 le dedin de l 'empire americain 



PANORAMA: DOGUDAN BATlYA GÜLDÜRÜ FRANSA 

PANORAMA: H UMOUR FROM EAST TO WEST F RANCE 

YASAM UZUN SAKiN BiR IRMAKTIR 
LA # lE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE 
L IFE  IS  A LONG QUIET RIVER 

Yönetmen/Director: Etienne Chatiliez SenaryoiScreenplay: Florence Quentin, Etienne Chatiliez Görüntü 
Yönetıneni/Phatography: Pascal lebegue Kurgu/Editing: Chantal Delattre Müzik/Music: Gerard 
Kowczynski OyuncularfCast: Benait Magimel, Valerie lnlande, Helene Vincent, Andre Wilms 
Yapım/Production: Telema, MK2 Praductions, FR3 Films Praductian Dünya Hakları/Export Agent: MK2 
Productians 55, rue Traversiere 750ı 2 Paris FRANCE Tlx, 2ı4720 

ı988 1 35 mm. 1 Renkli (colar) 1 90' 

Fransa'nın kuzeyinde birbirinden tümüyle farklı iki aile yaşar. Beş çocuklarının doğumuyle mutlu le 
Quesnay ailesi, dindar, sakin ve çok varlıklı bir ailedir. Yaşamları belki biraz sönük ama tam 
anlamıyla dingindir, piyano dersleri, yün elbiseler, düzenli adalar. Groseille ailesi ise yaksul ve 

düzensiz, beş çocuklu ve tek bir kural geçerli, her koyun kendi bacağından asıl ır. Çocuklar yaşamla nasıl 
mücadele edilece!;jini hemen ö!;jrenirler, hile, içki ve yasadışı işler. Birbirinden son derece farklı ama herbiri 
de kendine göre muriu bu iki aile, kader anları hemşire Josette aracılı!;jıyla birleştirmeseydi, belki de hiç 
karşılaşmayacaktı. On iki yıl önce kasabanın doktoruna aşık alan hemşire, karısını terketmeye yanaşmayan 
doktora ve insanlı!;ja karşı duydu!;ju kinle, le Quesnay'ların yeni doğmuş bebeğini Grosei l le'lerin yeni 
do!;jmuş bebe!;ji ile de!;jişlirmişlir. Bu de!;jişikli!;ji kimse farketmez, fakat yıllar sonra daktoro tekrar öfkelenen 
Jasette, sırrını açıklamaya kararlıdır . . .  

"Filmin genel havası adından seziliyar. Film, günlük alayların akışını de!;jiştirmeye çalışıyor. Ben icat . 
etmiyorum, sa!;jdan soldon topladı!;jım bilinen şeylerle yeni bir karışım yaratıyarum. YAŞAM UZUN $<\KIN 
BIR IRMAKTIR gerçekiere abartılı bir gözle bakıyor, farkına varmadan bir gerçekliğe ulaşıyorsunuz. Bence 
film, kendince, e!;jilim ve toplumsal düzen gibi konuları işliyor. Filmin öyküsü son derece Fransız, ancak 
işeilik ve genel havası Angla Sokson, hatta !talyan nitelikler taşıyor. Amacımız, buruk bir duyguyle karışık 
güçlü bir kahkaha yaratmaktı." diyor yönetmen. 1 n a smail town in the north of France live two families which lead campletely dillereni lives. The le 

Quesnoy family, blessed with the birth of five children, is piaus, quiet and very well-all. They are 
perlhaps a little locking enthusiasm, bul they are absolutely calm, piano and catechism lessons, tarlan 

dressing gowns, perfectly tidy raoms. The Groseille family, poor and anarchic, has five brals and only 
one rule, each for himseli and, if possible, all for the Groseilles. The children quickly learned haw to face 
life by leaming to ch�al, ta drink and ta engage in illegol commerce. The lwa families, so dillereni from 
one anather and each, in their own way; happy enough, would probably never have had any reason 
for meeling if, ane day, desliny had nal intervened through the ageney of Joselle, o nurse. In lave with 
the town doctor twelve years before, in o revengeful passian directed ogainsl the doctor who did nal 
intend to leave his wife, and againsl humanity in general, she had exchanged o new-born baby 
belonging to the le Quesnoy family with o new-born baby belonging to the Groseilles. No one noticed 
the switch, bul Joselle, who is now furious with the doctor again, has decided lo reveel the secrel . . .  

"The film takes its general tane from the tirie. l t  works o n  changing the course of daily events. 1 don't 
invent, 1 lake from right and left, and the mix gives something new with known ingredients. LA VIE EST 
UN LONG FLEUVE TRANQUILLE begins with an observalion of reality, exaggerating, you reach o kind of 
realism without realising it. 1 think that the film, in ils fashion, speaks of themes such as educalian and 
social casl. My film is very French in its acid writing and at the same time workmanship and tane a re 
rather ciaser to the Angio-Sakson spirit, even ltalian. We wanted o ferocious laugh with o bad feeling of 
joy." says the director. 

ETI E N N E  CHATI LI EZ 

ı 952'de Fransa'da Roubaix'de do!;jdu. 
Ö!;jrenimini tamamladıktan sonra bir yıl 
süreyle Regie ı Europe'da yazar 
olarak calıslı. Bir lanıtım kurulusunda iki 
yıl düşÜnc� lasarımcı olarak gÖrev 
yaptı. ı980'de reklam filmleri çekmeye 
başladı. Fransa'da seksenli yılların en 
çarpıcı ilk-filmi sayılan YAŞAM UZUN 
SAKiN BiR IRMAKTIR'ı cekmeden önce 
reklam alanındaki çalış,;a ları nedeniyle 
çeşitli ödüller kazandı. 

Born in Raubaix, France in , ı 952. Alter 
finishing his studies he worked as o 
wriler in Regie ı Europe for one year. 
In the nexl lwo years he worked as 
an idea-developer, in o publicity 
agency. Since ı980 he has directed 
many advertising spols. He won 
several prizes for his work belare 
realizing his firsl fealure, LA VIE EST 
UN LONG FLEUVE TRANQUILLE 
which was the most spectacular debut 
of the eighties in France. 
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PANORAMA DOGUDAN BATlYA GULDURU HOLLANDA 

YUMURTA 

EGG 

Yönetmen/Director: Donniel Donniel Senoryo/Screenplay: Donniel Donniel Görüntü 
Yönetrneni/Photogrophy: Erik von Empel Kurgu/Editing: Menna Boeremo Müzik/Music: Michel Mulders 
Oyuncuları'Cast: Johan leysen, Coby Timp, Morijke Veugelers, Joke Kruyer, Peter Smits, Piet Kamerman 
Yapım/Pradudion: Rene Scholten, Studio Nieuwe Gronden Dünya Hakları/Export Agent: Seventh Heoven 
Films Djon Spelbrink von Hallsiraat 52 1051 HH Amsterdom NETHERLANDS Tk 1 2682 sngfp 
1 987 1 35 mm . 1 Renkli (color) 1 58' 

Sanki herşey çok uzun sayılamayacak bir geçmişte, çok uzak sayılamayacak, bil inmedik (yine de çok 
yakındon tonıdı(lımız) türden küçük bir köyde olup bitmiş gibidir. Fırıncı l ık yopon ve üç kişi l ik bir 
arkadaş grubunun lideri olon Johan de Bokker, grubun tek bekor erkeğidir. Basit bir insandır Johan. 

Onunla birl ikte yaşoyan ve onu baskı altında tutan annesinin de söylediği gibi "otuz beş yaşında 
olmasına karşın, hala bir çocuktur". Tüm bildi(li, bir yumurtayı dengede tutmak ya do nehir kıyısında çakıl 
taşlarındon güzel bir kule yapmaktır. Bütün köylülerin nereden gelip nereye gittiklerini çok iyi bil ir, çünkü 
zamanının ço(lunu köye günde ancak bir kez gelen otobüsü beklemekle geçirir. Domino oynar, 
hayvanlardon hoşlon ır, ancak dans etmeyi sevmez. Tüm bunlar bir kodının gelip bir ömür boyu onunla 
yaşaması için yeterli midir? Arkadaşları Johon'o, onun yaşamını daha mutlu kılocak bir kız arkadaş bulmak 
amacıyla yöre gazetesinin "yalnız kolpler" köşesindeki bir ilono cevap yazarlar. Johan i le yabancı 
şehirden bir kız orasında mektuplaşma başlar. Bir gün seçilen kız otobüsle köye gelir, üç arkadaş kızı 
karşılamoya gider ve böylece Johan'la kız tonışmış olurlar. Sıcak, duygusol bir ilişki boşlar aralarında. 
Mutlu sona do(lru i lerleyen bu kendine özgü filmi son sahneleri sessiz filmlerde olduğu gibi, oralarda 
veri len yazılario sürüp giden tablolor biçiminde işlenmiştir. 
Günlük yaşamın kolaylıkla, yalın gerçeküstü göstergelermişcesine yorumlanabilecek kimi yönleri vardır. Bu 
filmdeki tuhaf atmosfer, ancak böyle bir bakış açısıyla çözümlenebilir. Bu, bir peri masalını andıran 
öyküde,izleyici de kendini yal ın köy ortamının bir üyesi gibi hissetmekte, o do köyün tüm öteki insanlarıyla 
birlikte öylece durup, mutlu bir sonun bekledi(li o son ono dek, yaşanan umutlorı, korkuları 
poyloşmoktodır. Büyük tatlar içeren, sevgi dolu bir fi lm .  1 t a l l  probobly hoppened not long ogo, not for owoy, in o smail un known, yet very fomil ior villoge. 

Johan de Bokker, o boker and the leoder of o group of three friends, is the only single man among 
them. He is o simple man. "He's thirty-five but reolly stil i  o child", soys his oppressive mather who lives 

with h im . He can stand on egg on its heod, or build o beoutifully bolonced tower of pebbles by the 
river. He knows the comings and goings of all the villogers, becouse he spends o lot of time woiting for 
the bus, which comes to the viiiage only once o day. He ploys dominoes, he likes onimols but he 
doesn't donce. ls all that enough to moke o womon come and stoy for him forever? His friends start o 
search for o companian to moke his life hoppier by answering o "lonely heorts" ad in the local 
newspaper. A correspondence begins with Johan and o lady from same foreign shore. One day, the girl 
selected arrives on a bus and the three friends take her to meet her destiny. A tender and touching 
relationship is born. Romance will have its way, but through to the happy ending, everybody remains 
sileni or soying very little. The story is told in tableaux with interspersed titles as in sileni movies. 
There are certain aspects in day-to-day life that can easily be interpreted as if they were signs of pure 
surrealism. The strange atmosphere in this film can be deciphered in that way. In this fairy-tale story, you 
become o part of the naive surrounding, you hope and fear and doubt until the very last moment when, 
together with the rest of the villoge, you stand there and wait for o happy ending. A sovory film, full of 
tenderness. 
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DAN N I E L  DAN N I E L  

1950 yılında isroil' in Ho ifa kentinde 
do(ldu. Haifa Üniversitesi 'nde felsefe 
ve biyoloji öğrenimi gördü. 1976 
yılında Hollanda'ya yerleşti, lohey'de 
Vrije Akademie'de bir süre ve 
Amsterdom'da Hollanda Sinema ve TV 
Akademisi'nde dört yıl süreyle sinema 
e(litimi gördü. Deneysel video 
çalışmalarından oluşan ilk yapıtlarının 
çoğu, sinemalardan çok sergi 
solonlarında gösterildi. Bu orada 
yaşamını film kurgucusu olarak 
kozanon Donniel Donniel, ilk filmini 
1 981 yılında yönetti . 

Born in Hoifo, lsroel in 19 50. He 
studied philosophy and biology ot 
Hoifo University. He moved to Halland 
in 1976 and ottended o cinemo 
course ot the Vrije Akodemie in the 
Hogue and ot the Netherlonds Film 
and TV Acodemy in Amsterdom where 
he studied for four years. Most of his 
early work wos experimentol video 
with the results being shown in 
golleries rather than cinemos. In the 
meontime he mode his living os o film 
editor. He directed his first film in 
198 1 .  

Fi LMLERi 1 FI LMOGRAPHY 

1 981 Meetings/Toplontılor 
1982 The Woy to Poris/Poris'e Do(lru 
1985 Station/lstasyon 
1987 EI/Egg/Yumurto 
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PANORAMA H UMOU R  FROM EAST TO WEST ARGENTINA 

BAY LOPEZ'iN KÜCÜK KAPlLARI 
LAS PUERTiTAS EL SR. LOPEZ 
MR. LOPEZ'S LITTLE DOORS 

Yönetmen/Director: Alberto Fischermonn SenaryoiScrııenplay: Tiki Garcia Estevez, Albert Fischermann 
Görüntü Yönetmeni/Photography: Francisco Miranda Kurgu/Editing: Dario Tedesco Müzik/Music: Juan 
Pablo Compoired Oyuncular/Cast: lorenzo Quinteros, Mirtha Busnelli, Katja Alemann, Dario Grandinetti, 
Hugo Arana Yapım/Productian: Argentina Sona Film Dünya Hakları/Export Agent: Argentina Sona Film 
S.A.C. I. lovalle 1975, Buenos Aires ARGENTINA 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 105' 

Bay lopez, Carlos Trillo'nun ünlü çizgi roman kahramanıdır. Karısı ya da patronuyla ne zaman bir 
sorunu olsa "küçük kapılarını"  açıp banyoya girer ve kendince ideal meditasyon ortamı olan 
banyosunda bir "Yüce Güç"le i l işki kurarak, hayallere dalar Bay lopez. Bu Arjantin filminde Bay 

lopez'in çevresini oluşturan karakterlerin tümü, içlerinde sessiz isyr.nlarının simgesi bir Bay lopez barındıran 
sıradan tiplerdir. Yeni Arjantin sinemasından çok başarılı bir güldürü örneği. Doya doya gülrnek isteyenler 
için . . .  

M lopez i s  o character i n  o well-known comic strip by Carlos Tri llo. Everytime Mr. lopez has 
rauble with his wife or his bass he opens his "l ittle doors" and goes into the bathroom, an ideal 
pot for meditation, where he meets o "Supreme Force" and withdraws to his fantasies. The 

characters that make up Mr. lopez's circle in this Argentinian film are all recognized types, and each of 
them has o Mr. lopez inside him, in o form of si leni rebellion. A very successful comedy, o good 
example of the New Argentinian Cinema, this movie is for all who want o big laugh . . .  

ALBERTO FISCH E RMAN 

1 937'de Arjantin'in Buenos Aires 
kentinde doğdu. Mimarlık, antropoloji 
ve müzik eğitimi gördü. Filmciliğe okul 
yıllarında gerçekleştirdiği kısa 
belgesellerle başladı .  1 968 yılında, 90 
dakikalık deneysel bir film yaptı. Bunu 
değişik bölümlerden oluşan filmler için 
çektiği kısa bölümler izledi. 1981 
yılında film yapımcılığına başladı. I lk 
uzun metrajlı, konulu filmini 1985'de 
yaptı. Bu filmi yönetmene aynı· yıl San 
Sebastian ve Nantes şenliklerinde 
ödüller kazandırdı. Aynı başarıyı 1988 
yılında çevirdiği BAY LOPEZ'IN KÜÇÜK 
KAPilARI ile de gösterdi; bu film 1 988 
Vevey Festivalinde En Iyi Komedi Filmi 
ödülü'nü kazandı. 

Born in Buenos Aires, Argentina in 
1937. He stıudied architectıure, 
anthrapology, and music. He started 
his film activities with short 
documentaries he made during his 
stıudies. He made an experimental 90 
minute film in 1968. He followed it 
with episodes for compilotian films. He 
produced his first film in 198 1 .  He 
directed his first featıure film in l 985, 
which wan him several awards in San 
Sebastian and Nantes Film Festivals, 
the same year. He repeated the same 
success with his last film, lAS 
PUERTITAS DEL SR.LOPEZ, which 
received the First Prize for Best 
Comedy Film in Vevey Film Festival, in 
1 988. 

FILMLERI 1 FI LMOGRAPHY 
1960 Curso preliminar/llk Ders 

(Documentarylbelgesel) 
1 968 The Players vs. Angeles 

Caidos/Oyuncular Düşmüş 
Meleklere Karşı 
(Experimental/deneysel) 

1 975 los Pocilloslfincanlar (an 
episode/bir bölüm) 

1 981 El Hambre/Açlık (an episode/bir 
bölüm) 

1 985 los Dias de Junio/Haziran 
Günleri 

1 986 Gombrawicz o la 
Seduccion/Gombrawicz veya 
Boştan Çıkarma 

1 987 lo Clinica del Doctor 
Cureta/Doktor Cureta'nın Kliniği 

1988 los puertitas del Sr.lopez/Bay 
lopez'in Küçük Kapıları 

1 7 1 



PANORAMA: DOGU DAN BATlYA GU LDURU FEDERAL ALMANYA - TURKIVE 
PANORAMA: HUMOUR F ROM EAST TO WEST FRG - TURKEY 

VATAN YOLU 
DIE H EIMREISE 
THE JOURNEY HOME 

Yönetmen/Director: Enis Günoy - Rosim Konyar SenaryoiScreenplay: Enis Günoy - Rosim Konyar Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Egon Werdin Kurgu/Editing: Beote Goltsehali Müzik/Music: Timur Selçuk 
Oyunculan'Cast: Yaman Okoy, Füsun Sen Demirel, Yavuz Kolon, Yolçın Güzelce, Barış Çetinkaya, Jale 
Arıkan, Andrej Diomontstein, Hons Homocher Yapım/Production: Franklurter Film-Project Filmproduktion 
Fi lmverlog Autoren, E/R Film Dünya Hakları/Export Agent: Weltvertrieb im Filmverlog der Auloren 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 93' 

Almanya'da yaşoyan Türk işçisi Yusuf Koç, volanına dönmek ister. Çolıştı�ı şirketten yüklü bir tozminot 
almıştır ve Türkiye'de bir bakkol dükkanı açmayı düşünmektedir. Dairelerini boşoltmış, arabolarını 
yüklemişlerdir; dönüş yolculu�u için herşey hazırdır. Tek bir sorun vardır, ailesi. Serüven filmleri delisi 

küçük o�lu Omer, Rombo'nun ülkesine gitmeyi ye9ler; Yusuf'un bir Almonlo evlendi�i için evlatlıkton 
reddetti9i tek kızı Selvi homiledir; büyük o�lu Temel bahçıvanlık ö9renimini tamamlamak istemektedir. 
Yusuf'un korısı Havva ise Temel olmadon Türkiye'ye dönmemekte ısrorlıdır. Yusuf ailesini bir orada tutorak 
onlara yaşamın Türkiye'de, so9uk Almanya'dan daha iyi oldu9unu aniatmayı bir türlü başaramaz. 
Sonunda Yusuf, Selvi dışında bütün oileyi ile koko o�zıno kadar yüklü araboya bindirir ve neşeyle yola 
çıkar. Ancak kestirmeden gideyim derken ormonın ortasında arabanın dingili kırıl ır. Koç ailesi, yeni bir 
dingil bulmaya çalışan Temel'i beklerken oroboyı gizleyerek iki gece ormondo kalır. Ama Temel dingillere 
olon ilgisini zamonla kaybeder ve ormanı sevmeye başlar: artık Türkiye onu hiç çekmemektedir. Yusuf, 
yavaş yavaş o9lunun düşündüklerini onlar; oma aile ormono alışiıkça ono hak vermeye başlar. Hatta 
kendine küçük bir tarla açarak sebze bile eker. Bir koç hafta sonra koçok kuzenleri Hasan do ormono 
iyice yerleşmiş olon ailenin yanına taşınır. Hepsi orada yıllardır yaşıyor gibidir. Tom bu sıroda topro�ın 
Alman sahibi çıkagelir ve Koç ailesinin kısa mutlulu�u do sona erer . . .  

Yusuf Koç, o Turkish worker in Germony, wonts to go  bock home. He's just received o speciol 
farewell bonus from his company and dreoms of opening up his own grocery shop in Turkey. The 
oportment has been deared out, and the cor is pocked full; everything is reody for the journey 

home. There's only one problem - his family. The youngesi son, Omer, o zeolous oction film fon, would 
rather move to Rombo's country; Selvi, the only doughter, disowned by Yusuf for morrying o Germon, is 
expecting o child; Temel, the eldest son, wonts to finish his horticultural troining. And with Yusuf's wife, 
Havva, insisting on not returning to Turkey without Temel, Yusuf has his troubles in trying to keep the 
family together and to convince them thot life would be belter for them in Turkey than in cold Germony. 
Alter o lot of hustle and bustle, Yusuf has managed to squeeze his family (Selvi no langer counts) into the 
overlooded cor and now heods off joyful ly on the road to Turkey. Bod luck strikes when he tokes o 
shortcut through the woods - o broken oxle. The Koç family decides to spend the night in the woods. 
They comoufloge their cor and spend anather tvvo nights in the woods while woiting for Temel to come 
up with the right oxle. But Temel graduolly loses interest in oxles os he grows fonder of the woods; and 
Turkey aliracts him less. Yusuf slowly becomes owore of whot his son is up lo; but the more the family 
stoys in the woods, the less he finds reoson to oppose his son. lt is not long belare he even storts 
planiing some vegetobles in the little cleoring. Alter o few weeks, Cousin Hasan, with the outhorities on 
his bock, moves in on the family whose improvised comp has now grown more solid. One would think 
they'd been living in woods for years. Just then the German londowner turns up, and the brief dreom of 
hoppiness see m s over for Yusuf and his family . . .  
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ENIS GÜ NAY 
1 980-84 orasında beş !ilmin senaryo 
çalışmalarına katıldı. 1 981 -82 yıllarında 
Barış Yopımcılık'to müdür ve yönetmen 
yardımcısı olarak görev yaptı. 1983 
yılında, göçmen işçiler konusunda bir 
saatlik bir belgesel hazırladı .  1986'do 
Topkapı üzerine, 45 dakikalık bir 
belgesel gerçekleştirdi. 1 98 7'de ise, 
Rosim K. Konyar'la birlikte 
VATANYOLU'nu yazdı ve yönetti. 

Betvveen 1980-84 he colloboroted in 
writing the seripts for five films. In 
1981-82 he wos the monoger and 
assistant director in Barış Productions. 
In 1983 he mode on hour 
documentory on immigront workers. In 
1986 he reolised o 45 minules 
documentory on Topkopı. In 1987 he 
wrote and directed THE JOURNEY 
HOME with Rosim K. Konyor. 

RASiM K. KONYAR 
1977-80 orasında Colifornio'do Son 
Diego Üniversitesinde film yopımcılı�ı 
e�itimi gördü. Bu süre içinde üç adet 
kısa film yaptı. 1 980-84 yıllarında Enis 
Güney'la birl ikte beş !ilmin 
senaryolarını yazdı .  1981 yılında 
reklam filmleri çekti. 1982-83 orasında 
Thomas A. Edmon'un yardımcısı olarak 
görev aldı ve film hileleri konusunda 
uzmonloştı. 1 984'ten beri ABD'de 
filmler yönetti . 1987'de, Enis Güney'la 
VATANYOLU'nu yazdı ve yönetti. 

Betvveen 1977-80 he studied in Son 
Diego University, Colifornio. He 
speciolised in film production. He 
directed and produced three short 
films in this period. In 1980-84 he 
wrote seripts and trealemenis for five 
films with Enis Günoy. In 1 981 he 
directed commerciols. Betvveen 1982-
83 he wos assistant to Thomas A.  
Edmon, and speciolized on speciol 
effects cinemotography. Since 1 984 he 
directed films in USA.. In 1987 he co
wrote and co-directed THE JOURNEY 
HOME. 



PANORAMA DOGUDAN BATlYA GULDURU JAPONYA 
PANORAMA HUMOU R FROM EAST TO WEST JAP AN 

SEYlAN TÜYÜ 
; 

TAM PO PO 

Yönetmen/Director: Juzo ltami Senaryo/Screenplay: Juzo ltami Görüntü Yönetmeni/Photography: Masaki 
Tamura Kurgu/Editing: Akari Suzuki Müzik/Music: Kunihiko Murai OyuncularfCasl: Tsutomu Yamazaki, 
Nobuko Miyamoto, Koji Yakusho, Fukumi Kurado, Ken Watanabe!, Rikiya Yasuoka Yapım/Produdion: 
ITAMI Productions Dünya Hakları/Export Agenl: Jane Balleur Film Ltd 1 10 Glouscester Avenue london 
NWI BJA ENGlAND 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 1 5' 

Fi lmin başkişisi, Goro, süt kamyonu ile Tokyo'ya do�ru yol al ırken, Ramen (Çin şehriyesil pişirme 
yönlemleri ile iLgili bir kitap okuyan muavini Gun'u dinlemektedir. Okudukları şeyler onları acıktırır ve 
yol kenarında bhne bir Ramen lokanlasında dururlar. Burada kadın kahramanımız Tampopo ve onun 

belalı hayranı Pisken ile karşılaşırlar. Güzel bir dul olan Tampopo bu lokantanın sahibidir. Goro ve Gun, 
kadına en iyi şehriye yeme�i ve çarbasının nasıl pişirilece�ini, müşterilere en -iyi biçimde nasıl hizmet 
edilece�ini ö�retmeye koyulurlar. Bu arada filmde tümü de yiyeceklerle ilgili bir düzine ikincil konu işlenir, 
sinema izleyicilerini gürültülü yemek yedikleri için paylayan bir gangster; bir Pekin örde�i üzerine çifte 
dolandırıcılık; okuldaki davranışlarla ilgili bir ders; gongster ve sevgilisi torofondon gösterilen yemek 
yemenin erotik yolları . . .  

Yiyecekler ve bunlarla ilgili kurallar, güldürü için pek uygun bir konu gibi görünmüyorsa da, yiyeceklerle 
ilgili bir dizi gülünç öyküden oluşan TAMPOPO bunun tam tersini kanıtlıyor. Yiyecekler ve yemek yeme 
biçimleri, her toplumda ölümden daha fazla tabulario çevrelenmiş, insanların kafalarını daha fazla meşgul 
etmiş konulardır. Yönetmen bu filmde, Japon toplumsal törelerini, yiyecekler ile seks arasındaki ilişkileri bol 
bal taşlama olana�ı bulurken, özgün yemekler pişirme dersleri verme fırsatını da kaçırmıyor. Kendisi de 
usta bir aşçı olan Juzo ltami, şöyle diyor, "yemek ve seksin birbirinden açık seçik biçimde henüz 
ayrılmadı�ı bir konumdaki insanları tanımlamak istedim." Bu e�lenceli ve çılgın filmle de bunu 
gerçekleştirmiş hiç şüphesiz. Ancak iki saat süre ile, her üç sahnede bir a�ız sulandırıcı yemekierin 
sunuldu�u bu film aç karnına izlenmemeli! T:e film's lead, Goro, listens to his relief driver, Gun, read aloud from o book on ways to appreciate 

amen (Chinese noodles) as they drive their mil k truck to Tokyo. This whets their appetites· and they 
top at o nondescript ramen restaurant where they firsl encounler the proprietess, our heroine, 

Tampapa, o prelly widow, and her bullying admirer, Pisken. They undertake to teach her how to make 
the best noodles and the best soup as well as how lo give the best service to her customers in the best 
surroundings. Along the way the film takes dozens of sidetracks, al l  of them on the theme of food . . .  o 
gansler teliing off o cinema audience for eating noisy food; o double swindle over o Peking duck; o 
lesson in finishing school manners, not least, same erolic ways of eating demonstrated by the gangster 
and his moll . . .  

Food and how to deal with it seems a n  unlikely subject for comedy yel TAMPOPO, really o series of 
vignettes on the subject of food, has been the newesi hit on the festival circuit. Food and eating are 
subjects which are surrounded with more taboos, generole more obsessions, and denale more about any 
given society than death . The film allows the director plenty of opportunities for satirising Japanese social 
mores, the relations between food and sex as well as offering culinary lessons in preparing succulent 
dishes. Juzo ltami, o gourmet cook himself, says "To man eating and sex are the same thing inlrinsically. 
1 wanted to deseribe people in o situation where sex and eating are nal yel clearly separated." This he 
has done skillfully in the cantext of o cheerfully crazy film, o wildly original work. But with o two-hour 
running time, and mouthwalering dishes served up in every third scene, this is definitely o film you should 
not see on an empty stomach! 

J UZO ITAMI 

1 933'de Kyoto'da do�du. Japonya'nın 
öncü film yönetmenlerinden Mansaku 
ltami'nin o�ludur. Ressam, oyuncu ve 
deneme yazarı olarak çalıştı. 
"Kadınlar, Dinleyin ! "  adlı denemeleri 
bir milyondan fazla satmıştır. 1 984'de 
yönetli�i ilk filmi "Ososhiki/Cenaze" 
ile, Japon Akademi Ödüllerini silip 
süpürdü, En iyi görüntü, En iyi 
yönetmen, En iyi Kadın ve Erkek 
oyuncu. Tampopo'yu oynayan aktris, 
Nobuku Miyamo ile evlidir. TAMPOPO 
ikinci uzun filmidir. 

Born in Kyoto, Japon in 1933. He is 
the son of Mansaku ltami, one of 
Japan's pioneering film directors. He 
worked as o commercial artisi, an 
actor and an essayist. His calleetion 
of essays, "Listen, Women !"  sold 
more than o million copies. His first 
film as director, "Ososhiki/The 
Funeral" (1 984) swept the Japanese 
Academy Awards for Best Picture, Best 
Director, Best Actor and Best Actress. 
He is married to Nobuku Miyamoto, 
the actress who plays Tampopo. 
TAMPOPO is his second feature film. 
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ATES VE TUTKU 
FOGO E PAiXAO 
F IRE  AND PASSION 

Yönetmen/Director: lsoy Weinfeld, Morcia Kogon Senaryo/Screenplay: lsoy Weinfeld, Morcia Kogon 
Görüntü Yönetmeni/Phatography: Pedro Forkos Kurgu/Editing: Mouro Alice Müzik/Music: Servulo Augusto, 
Gill Reyes OyuncularfCast: Mira Hoor, Cristino Mutorelli, Corlos Moreno, Moriono Suza, Fernondo 
Amorol, Riva Nimitz, loro Jomro, Julio levy Yapım/Produdion: WKW Filmes Dünya Hakları/Export 
Agent: WKW Filmes Ruo Andre Fernondes, 1 75 Soo Poulo SP BRAZIL Tlx: 9310654 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Bir turist topluluğunun öyküsüdür bu; karmaşalar kenti Soo Poulo'do yapocakları bir otobüs gezisi için 
biroraya gelmiş, farklı kültür ve geçmişlerden bir grup kadın ve erkeğin ilginç öyküsü. Film, bu 
turistlerden birinin, Japon Koneka'nun evinde başlar. Henüz döndüğü yolculuğun video filmlerini evine 

çağırdığı birkoç arkadaşına gösteren Koneka'nun kamerasından izleriz öyküyü . . .  Otobüs yola koyulur; 
kentin turistik kesimleri geçmeye boşlar gözler önünden. Bu yolculuğu izlerken, bir dizi onekdot ve olayla 
birlikte, herbir yolcunun fontezilerini de görmeye boşlorız. Soluk kesici sorularla karşı karşıyadır izleyici: 
Seyahat ocentosının gizli müfettişi kimdir? Evrak çantasın ın gizemi nasıl çözülecektir? Yozlaşmış Duc, iki 
evde kalmış öğretmenden hangisini seçecektir? Koneka'nun filmindaki ilk sahnede, tüm bu soruları 
yanıtlayocak ipuçları vardır, ancak Japonca ve oltyozısız! 

Sonunda Brezilya'dan do bir "kült film" çıktı! ATEŞ VE TUTKU, ince ve zarif bir güldürü anlayışı ile 
yaklaşıyor izleyiciye; bu do onlattığı garip turistik gezi öyküsüne gerçekten uyum sağlıyor. Kimi gerçeküstü 
sahneler Inme değişik bir tat katıyor ve filmde yerolon ilginç sanatçılar do unutulmaz bir görsel etki 
yaratıyor. Izleyicilerini büyülayecek bu filmdeki en büyük oşırılık, bir ince zeko ürünü olması. t is is the story of o group of tourists, men and women of dillereni cultures and bockgrounds who 

ome together for o cooch tour of the chootic metropolis, Soo Poulo. The film storts ot the home of 
one of the tourists, o Joponese, Koneko. who invited o couple of friends to wotch the videotepe of 

the journey which he has just come bock from. lt' s Koneka who lilms the story . . .  The cooch moves on; 
the city and its touristic sites porade through; we see the journey, additicnal onecdotes and incidents os 
well os the fontosies of eoch possenger. Between the intrigues which will keep the spectotors breothless 
are: Who is the seeret inspector of the trovel ageney ? How wnl the mystery of the briefcose be solved ? 
Who will the decodent Duc, pursued by two spinsterish teochers, end up with ? The lirst scene in 
Koneko's film has all the clues for the onswers but they are in Joponese and without subtitles! 

At lost, o Brozilion "cult-movie". FOGO E PAIXAO has o subtle and elegoni kind of humour, that metehes 
the narrative which is on obsurd tourisi excursion. Same of its surreolistic sequences, olone, give value to 
the whole film, and the speciol ortists who porticipote in the Inm have on unforgettoble visual impoct. 
Intelligence is the biggest extrovogonce in this project which will foscinale the oudience. 
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I SAY WEINFI ELD & 
MARCIO KOGAN 

� ... .. ,· •.-.�_ı· .. �� "tP � · 7 _ .. · 

Her iki yönetmen de 1952'de Soo 
Poulo'do doğdu. 1974'den bu yana, 
birlikte yazıp yönettikleri 14 kısa Inm 
yaptı lar. Bu fnmleri uluslarorası 
bağlamda ngi gördü ve gerek Brezilya 
içinde, gerekse dışarıda bir çok ödül 
aldı. Bağımsız olarak yaptıkları ATEŞ 
VE TUTKU, ilk uzun fnmleri. 

They are both born in Soo Poulo. 
Bresil in 1952. Since 1974, they wrote 
and directed 14  sh ort film s together 
which received international occloim 
and won severol prizes in Brozil and 
obrood. FOGO E PAIXAO is their lirst 
feoture film which has been 
independently produced, o rore cose 
in Brozilion cinemo. 



PANORAMA: DOGUDAN BA TIY A GULDURU ISRAiL 

STALiN'iN YOLDASLARI 
YALDEi STALiN # 
STALI N'S D ISCI PLES 

Yönetmen/Director: Nodov leviton SenoryoiScreenploy: Nodov leviton Görüntü Yönetmeni/Photogrophy: 
Godi Donzig KurguiEditing: Shimon Tamir Müzik/Music: Cava Alberstein Oyuncuları'Cast: Shmulik Shi lo, 
Hugo Yerden, Yassi Kanz, Rachel Dobson Yapım/Production: Doran Eran Dünya Haklorı/Export Agent: 
Dolan Eron 2, Ahronoviz Street, Tel Aviv 63566 ISRAEl 

1 987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 95' 'S' tolin'in Yoldaşlorı", israil'de, Kibbutz (Kollektif Çiltlikler)' larda yaşayan eliili yıl lar kuşağını 
tanımlamak için kullanılan bir deyim. Bu insanlar Sovyetler Birliği'ni insanlığın kurtarıcısı olarak 
görmüşlerdi. "Rusya Ana", "Stalin Baba", o günlerin en geçerli sloganlarıydı. Filmin üç önemli 

kahramanı bir Kibbutz ayakkabı tamiri dükkanında çalışmaktadır. Stalinveri bıyıkları ile oldukça havalıdı rlar. 
Üçü de, daha güzel bir dünyaya yürekten inanırlar ve tüm acı gerçeklere, Prag duruşmalarına, Stalin 
Baba'nın ölümüne, Nikita Kruşçev'in Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresinde kendinden önceki 
yönetimi suçlamasına karşın, bu inançlarını yitirmeme savaşımını verirler. Almanya'dan alınan tozminatların 
da baştan çıkarması ile partiye karşı duydukları körükörüne bağlıl ık azalmaya başlar. Her birinin insan 
zaaflarını açığa çıkaran bir dizi gülünç olay gelişir . . .  

"EI I ilerde, yani /ilmin geçtiği yıllarda ben Kfar-Masoryk Kibbutz'unda yaşayan bir çocuktum. O günlerde 
egemen alan radikal ideolojik ortam hala belleğimde, yüreğimdedir. ideolojik konular, Doğu Avrupa'daki 
yurtlarını bırakıp israil'e yerleşmiş Yahudiler için bir ölüm-kalım sorunuydu. Onlara göre, sosyalizme 
inanmak dinlerine inanmakle aynıydı. Bugün benim bağlı olduğum tek ideoloji hümanizmdir". diyor /ilmin 
yönetmeni. Otuz yıl sonra, biraz fantezi, biraz do gülmece ile onılarına bir göz atıyor. ideolojinin aşırı bir 
tutuculuğa dönüşebileceğini gösteren, anti-ideolojik bir film STALiN'iN YOLDAŞLARI. 'S' talin's Disciples" was o phrase used to deseribe the generatian of the lilties in the Kibbutzim in 

lsrael ,  who saw the Soviet Union as the saviour of humanity. "Mother Russia, Father Stalin" was 
the current slogan. The three main characters of the film all work in the kibbutz cobbler shop, all 

three sport bushy Stalin-like moustaches. All three believe fervently in o beller world and struggle to 
maintain their laith despite the grim /acts of reality which include the Prague trials, the death of Father 
Stalin and the 20th Congress of the Soviet Communist Party in which Nikita Khruschev denounced the 
practices of his predecessor. The collapse of blind faith in the Party line in the face of temptations 
presented by German reparalions leods to a series of comic situations reveeling everyone's human 
weakness. 

"In the Filties, the period in which the film takes place, 1 was o child living on the Kfar-Masaryk kibbutz. 
The redical ideological atmesphere which reigned al the time stil i  remains in my heart. Questions of 
ideology were o matler of life and death to the Jews who had left their homes in Eastern Europe to 
setıle in lsrael. For them, belief in Socialism was comparoble to the ir religious belief .. .The only ideology 
l'm committed to taday is humanism." soys the director of the fi lm. More than thirty years later, he looks 
back with humour and irony on his memories tinged with o touch of fantasy. This is o charming anti
ideological film which shows how ideology can turn inlo fanatism. 

NADAV LEVITAN 

1945'de israi l 'de Klar Masaryk 
kibbutzunda doğdu. Eğitimini burada 
tamamladı. iki filminin öyküsü bu 
kollektif çiftliklerde geçmektedir, ilk filmi 
"Bir Özel Öykü" ve son filmi 
STALiN'iN YOLDASLARI .  Kimi kısa 
öyküleri de bu ki�butzlarda geçer. 
levitan, Tel Aviv Universilesi Tiyatro 
Sanatları Bölümünü bitirdi ve tiyatro 
yönetmeni olarak çalışmaya başladı .  
l i k  yaptığı filmler TV için yaptığı 
dökümanterlerdir. 

Born on kibbutz Klar Masoryk in 
1945. He was educated on the 
kibbutz and the stories of two of his 
films lake place in kibbutzim, "An 
lntimate Story", his lirst film and 
STALIN'$ DISCIPLES, his latest. Some 
of his short stories alsa take place on 
kibbutizm. levitan took o degree in 
Theatre Arts at Tel Aviv University and 
began his career as o theatre director. 
His first films were documentaries, 
made for television .  

F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1 981  An lntimate Story/Bir Özel 

Öykü 
1 984 The Bride/Gelin 
1985 Girls/Kızlar 
1 987 Stalin's Disciples/Stalin'in 

Yoldaşları 
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PANORAMA DOGUDAN BATlYA GULDURU ITALYA 

PANORAMA H UMOUR FROM EAST TO WEST ITALY 

ÜMiTLER YARINA 
DOMANi ACCADRA 
IT'S HAPPEN ING TOMORROW 

Yönetmen/Director: Daniele Luchetti Senaryo/Screenplay: Franco Bernini, Angelo Pasquini, Daniele Luchetti 
Sandro Petraglia Görüntü Yönetmeni/Photography: Franco di Giacomo Kurgu/Editing: Angelo Nicolini 
Müzik/Music: Nicola Piovani OyuncularK:ast: Paolo Hendel, Giovanni Guidelli, Margherita Buy, Ciccio 
lngrassia, Claudio Bigagli, Dario Cantarelli, Angela Finocchiaro Yapım/Production: Nanni Morelli, Angelo 
Barbagallo, Sacher Film sri, RAl 1 Dünya Hakları/Export Agent: SACIS 139, Via Tomacelli 00186 Rame 
ITALY Tlx 624487 Sacis 1 
1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 92' 1 848, Toscana, italya. iki genç çoban lugo ve Edo, hasta arkadaşlarına yardım etmek amacıyla bir 

soygun yapmaya karar verirler. Soygun başarısız olur, onlar da Kuzeye kaçarlar. Peşlerinde, 
Avusturyalı iki ödül avcısı ve soymaya kalktıkları toprak sahibinin genç oğlu Diego del Ghiano vardır. 

Bonacci çetesinin eline düşerler. Bu adamlar iyi bir fidye koparacaklarını umdukları bir ingiliz soylusunu 
kaçırmışlardır. Lugo ve Edo, postu kurtarabilmek için Bonacci'ye yardım önerisinde bulunurlar. Ne var ki, 
safdillikleri ile sonunda herkesin başını belaya sokarlar. Yine Kuzeye doğru yola düşerler çaresiz. iki 
Avusturyalıdan da kurtulamamışlardır hôla. Uyurgezer bir soylular ailesinin yaşadığı köhne bir şatoya 
gelirler. Marki bu iki adamdan yararlanmak ister hemen. Insanların yetenekleri konusunda geliştirdiği 
kuramiarı lugo ve Edo ile tartışmaya koyulur. Bu iki kabasoba adamı, iyi eğitimli soylular yapabileceğini 
kanıtlayacaktır. Edo hemen bu deneye katılmayı kabul eder, çünkü şatodaki bir genç hanıma aşık olmuştur. 
lugo yolculuğu sürdürmeye karar verir ve Edo'suz ayrılır şatodan. Ne var ki, Avusturyalılar peşlerini 
bırakmamışlardır henüz! 
Bu "felsefi western" insanların geleceğe ilişkin saf ve iyimserlik dolu beklentilerinin çoşkulu bir kutlaması 
gibidir. Üçkağıtcılık, felsefe, buluşlar, gönül işleri, Ütopik toplumlar, değişen dünya, herşeyden habersiz bu 
iki kahramanımızın yolu üstüne çıkar. Ancak önemli olan yola devam etmektir çünkü, "insan yalnızca 
gördüğüne inanır". Altı bölümden oluşan filmde çok değişken bir bakış açıları ve tanlamalar yer alıyor. 
Ancak parlak bir zekanın ürünü olan bu olağandışı güldürünün temel ögeleri yalınl ık ve özgünlük. insan 
biraz sonra ne ile karşılaşacağını hiç mi hiç kestiremiyor bu filmde. Yine de bunun, garip, erotik ve 
gerçeküstü birşey olacağını neredeyse kesinlikle bil iyor. 1 848, Tuscany, ltaly. lupo and Edo are twa young herdsmen who decide to commit o robbery to 

help o sick companion. The robbery fails and they flee Narth, pur.;ued by three Austrian 
mercenaries and Diego del Ghiana, the young son of the landowner they attempted to rob. They 

are captured by the gang of Bonacci, a bandit who has just kidnapped an English noblewoman who 
should be worth a good ransom. lupo and Edo offer to help him, chiefly to save their skin, but their 
naivety soan makes trauble far everyone. They resume their flight up North without managing to shake 
off the mercenaries. They arrive at a casıle that belongs to o run down family of sleepwalking nobles. 
The Marquis quickly thinks about taking advantage of the two young men. He starts discussing his 
theories of intelligence with lupo and Eda, in order to prove that he is capable of transforming two rude 
men into well educated nables. Edo willingly agrees to participate in the experiment, because he is falls 
in love with a young lady at the castle. lupo decides to resume the journey and leaves without Edo. But 
the Austrian mercenaries have not given up the chase yet ! 
This "philosophical western" celebrates the naivety and optimism of people thrown into the future with 
the willingness to discover. Rogues, philasaphies, discaveries, lave affair.;, utopian societies, o changing 
world, all cross our two heros' path who are far from understanding anything . But what is impartant is ta 
mave an since "one only believes in what one sees". There is much variety of mood and tane in the 
lilm's six chapters but simplicity and originality are the key ingredienis of this intelligent, offbeat comedy. lt 
is the kind of film where one is never sure what is likely to happen next, but it is almasi certain to be 
bizarre, sexy or surreal ! 
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DAN IELE LUCH ETTI 

1960'da Roma'da doğdu. 1980-1982 
yılları arasında Gaumont Film Okulu'ne 
devam etti. 1983'de "Juke Box" adlı 
!ilmin, "Nei dintorni di Mezzanotte" 
başlıklı bölümünü gerçekleştirdi. 
UMUTLAR YARINA ilk uzun filmidir. 

Born in Rame in 1960. He ottended 
the Goumont Film School from 1980 
to 1982. In 1 983 he realized the 
sequence titled "Nei dintorni di 
Mezzanotte" for the episode-film 
"Juke Box". DüMANI ACCADRA is 
his first feature film. 



PANORAMA DOGU DAN BATlYA GÜLDÜRÜ POLONYA 
PANORAMA H UMOUR FROM EAST TO WEST POLAND 

DEVLER ÜLKESiNDE 
iNGSAJZ 

KINGSIZE 

Yönetmen/Director: Juliusz Machulski Senoryo/Screenploy: Jalanta Hartwig, Juliusz Machulski Görüntü 
Yönetmeni/Photogrophy: Jerzy Lukaszewicz Kurgu/Editing: Miraslawa Garlicka Müzik/Music: Krzesimir 
Debski Oyunculor/Cost: Jacek Chmielnik, Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura, Grzegarz Hieranimski, Jaachim 
lomza, Maciej Kozlowski, Liza Machulska Yopım/Production: Zespoly Filmowe, Film Unit KADR Dünya 
Hoklorı/Export Agent: Film Pelski 00-048 Warsaw Mazowiecka 6/8 POLAND 

ı987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 ı08' 

DEVLER ÜLKESiNDE bir varmış - bir yokmuş türünden bir masal de�il; günümüzde geçen bir masal bu. 
Uygarl ı()ın or manda n sürüp çıkardı() ı küçük periler eski bir kütüphanenin kilerine sı()ınmışlardır. Şimdi 
karanlıkta yaşamaya al ışmışlar ve daha bir küçülmüşler; artık mutlu şarkılar da söylemiyarlar. Bu 

cüceler krall ı()ının bir de tüm yetkiyi ve ayrıcalı()ı elinde tutan seçkinler sınıfı var. En sadık ve çalışkan köle 
periler ödüllendirilirler, bu perilere, insan biçimine girip normal dünyada bir süre yaşamlarını sa()layan 
"Büyükbay" iksirinden birkaç damla verilir. Küçük perilerin birço()u bizim dünyamızın çekicili()ine kapılır ve 
geri dönmek istemezler. Normal dünyadaki en ola()anüstü şey ise kadınlardır, çünkü bu perilerin dişisi 
yoktur! Bu dünyanın güzelliklerinin tadını alan iki cüce Olo ve Adas, her ne pahasına olursa olsun burada 
kalmak isterler çünkü Ola, Eva adlı güzel bir mankene aşık olmuştur. Bu arada Adas büyülü formülü 
keşfeder ve tüm perilere, zindanda kalma ya da parılıılı insan dünyasına gitme seçimini yapabilme olana()ı 
verecek "Büyükboy" iksirini üretir. Gelgelelim, cüceler kralı onları yakalar, Adas hapse atılır ve işkence 
görür. iyi e()itilmiş arkadaşlarının da yardımı ile Olo, Adas'ı kurlarmayı başarır. ikisi ve güzel bir kız renkli 
Devler Ülkesinde yaşama umudu ile cüceler dünyasından kaçarlar; ne var ki, çok şaşıracakları bir 
gerçek beklemektedir onları . . . 

KINGSIZE is not o onee-upon-a-time fairy tale. lt is o fairy tale happening now. The eellar of an old 
library is o haven for brownies whom civilization has driven out of the forests. Now. they have got 
used to living in the dark, but they are even more dwarfish and they no langer sing merry songs. 

The gnomes' kingdem also has its elite, desperately hanging on to positions of authority and privilege. 
The most servile and merited brownies are rewarded, they can take o few drops of "Kingsize" which 
allows them to assume human form and live in the normal world for o while. Many of them become so 
attracted to our world that they refuse to return back. The most wonderful thing about the normal world 
is women, because female brownies do not exist! After testing the joys of this world, two dwarves, Olo 
and Adas, want to sta·y there at any price, because Olo has just fallen for o pretty model, Eva . 
Meanwhile Adas discovers the magic formula and makes his first sample of "Kingsize", meaning that 
every brownie will now be able to decide whether to stay in the dungeon or move to the vivid human 
world.  But the king of the gnomes catches them, and Adas is thrown in jail and tortured. Assisted by 
well-trained friends, Olo succeeds to free Adas. Both of them and o pretty girl again escape the world Of 
gnomes to live in the colourful Kingsize world, only to d iseover o shocking fact . . .  

JULIUSZ MACH ULSKI 

ı 955'de doğdu. lodz Film Akademisi 
Yönetmenlik Bölümü mezunudur. 
Ö()renimi sırasında oyuncu ve 
yönetmen olarak çalıştı. Mezun 
olduktan sonra birçok !ilmin 
yopımcılığını üstlendi. Vevey Film 
Festivali'nde ödül alan ilk uzun metrajlı 
filmini ı98ı 'de yönetti . 

Born in ı955. He is o graduate of the 
Directing Depaıtment at the lndz Film 
Academy. He worked as ector and 
director while he was stili at school. 
He produced several films upon 
g raduation. He directed his first 
feature film in ı98ı , which was o 
prize winner at Vevey Film Festival .  

F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
ı 98 ı Va Banque/Rest 
1983 Sexmission/Cinsel Görev 
1 984 Va Banque 2 /Rest 2 
1 987  Kingsajz/Devler Ülkesinde 
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PANORAMA DOGUDAN BATlYA GULDURU I RAN 
PANORAMA H UMOU R  FROM EAST TO WEST · I RAN , 

KiRAClLAR 
DJAREH NESHI NA 

THE  LODGE RS 

Yönetmen/Director: Darioush Mehriui SenaryoJScreenplay: Darioush Mehriui Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Hassan Gholizadeh Kurgu/Editing: Hassan Hassan-Doasi Müzik/Music: Nasser 
Cheshm-Azar Oyunculan'Cast: Ezatellah Entezami, Hamideh Kheir-Abadi, Akbar Abdi, Hossein Sarshar, 
Ferdos Kaviani, Akhar Hassan-Rad, Hassan Tahmoors Yapım/Production: PAKHSH-IRAN Co. Dünya 
Hakları/Export Agent: Farabi Cinerne Foundation No.55 Sie-Tir Ave. Tehran 1 1 358 IRAN Tlx: 21 4283 FCF 

1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 30' 

Dört aile, dört karlı eski ve harap bir binada yaşarlar. Giriş katındaki dairede oturan Abbas A()a, 
ülkeyi terk etmiş olan ev sahibinin yasal veki lidir. Bir emlak şirketinin yardımlarıyle Abbas A()a 
binanın mülkiyetini ele geçirmeyi planlar ve öteki kiracılardan kurtulmak için evi tahliye kararı çıkartır. 

Ancak binanın mirasçıları belirsiz oldu�undan bu kararın geçerlilik taşımadı�ı ortaya çıkar. Bu arada 
Abbas A()a ile öteki kiracılar arasında binanın tahliye edilip edilmemesi konusundaki tartışmalar sürer gider 
ve binayı onarmak üzere tutulan işçilere birkaç kez yol verilir. Sonunda bir güvercinin dama konmasıyle 
bina çöker ve binada yaşayanlar maddi ve manevi zarara u�rarlar. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir 
biçimde gelişerek son bulacaktır. 

Mehriui'nin KIRACilAR filmi, 1 987  yılının en başarılı güldürü filmlerinden biri olarak karşılandı iran'da. Daha 
çok, büyük be�eni kazanan "lnek" filmiyle tanınan, eleştirmenlerin de övgüyle söz ettikleri Mehriui'nin 
komediye yönelmesi herkesi şaşırtan bir karar oldu. Ancak bunun çok hoş ve sevindirici bir sürpriz 
oldu�unu belirtmek gerekiyor. Film, Islam yasalarıyle yöneti len Iran'daki halkın yaşam tarzını betimleyen bir 
toplumsal hiciv olarak tanımlanabilir. Bu ilginç ve aydınlotıcı film, Mollalar ülkesi I ran'da bile, tersiikierin 
eleştirilmesi için güldürüden yararlanılobilece�ini göstermektedir. 

Four families live in an old and crumbling four-stories building. Abbas Agha, who has occupied the 
ground floor apartment, is the legal representotive of the landlord who has fled the country. With 
the help of a housing ogency, Abbas Agha plans to lake possession of the building and, to gel rid 

of the other tenants, he obtains orders for the evacuation of the building. The orders, however, turn out to 
be invalid as the heirs to the property are unknown. Disputes over the evacuation or the maintenance of 
the building continue between Abbas Agha and the other tenonts, and workers who have been hired to 
repair the building are seni off several times. Finally, as a dave londs on the roof, the house crumbles 
and the occupants are physically and financially hurt. In the end, however, events lake on unexpected 
turn. 

Mehriui's THE LODGERS wos the most successful sitcom of 1987 in Iran. Everyone was surprised to find 
that Mehriui, a criticolly acclaimed director known mostly for his much-praised "The Cow", has turned to 
comedy. Bul it is a pleasant and welcome surprise for al l .  The film may be deseribed as o social satire 
depicting the current lifesiyle of people in lslamic Iran. This interesting and informative movie shows that 
one can use comedy to eriticise shortcomings, even in the land of lmams. 
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DARIOUSH MEHRJ U I  

1939 yılında Tahran'da do�du. ABD'd• 
UCLA'de Felsefe ve Sinema e�itimi 
gördü ve 1964'te mezun oldu. 
Uluslararası kadrolu bir macera filmi 
olan ilk uzun metrajlı filmini 1968 
yılında gerçekleştirdi. ikinci filmi, birçok 
Asya ülkesi dışında ABD ve Avrupa'da 
da başarı kazanan ve 1 971 Venedik 
Film Festiva linde Uluslararası 
Elestirmenler Ödülünü olon "inek"tir. 
Daha sonra yaptı�ı filmler de 
uluslararası film festivallerinde ilgi 
gördü ve ödüller kazandı. iran'daki 
Islam Devrimi'nden sonra cocuklar 
üzerine bir film ile Fransız televizyonu 
için bir dokümanter çekti. 13 yıl l ık bir 
aradan sonra KiRAClLAR ile uzun 
metroj l ı  filmiere geri döndü. 

Born in 1939 in Tehran, Iran. He 
studied Philosophy and Cinerne in 
UCLA and got his BA degree in 1964 
He realized his first feature film in 
1968 which was a thriller made with 
an international cast. His second 
feature, "The Cow" was a maior 
success in many Asiatic countries as 
well as in Europe and the US, and 
won the International Critics Award in 
Verıice in 1971 . His later films were 
olsa well received in the international 
festival circles and won numerous 
prizes. Aftsr the lslamic Revolution in 
I ran, he made a movie for children 
and a fiction-documentary for French 
TV. He resumed working on feature 
films alter a break of 1 3  years with 
THE LODGERS. 

FiLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1968 Diamond 33/Eimas 33 
1969 Gav/inek 
1970 Haloo/Mr. Gullible 
1 972 Postchi/Postacı 
1974 Doyereh Mina/Kısır Döngü 
1 980 The School We Went 

to/Okulumuz 
1983 Vayage au pays de 

Rimbaud/Rimbaud'nun Ülkesine 
Gezi 

1987 Ed iareh Neshina/Kiracılar 
1 988 Shirak!Aslan Yavrusu 



PANORAMA DOGU DAN BATlYA GULDURU SSCB 
PANORAMA H UMOU R  FROM EAST TO WEST USSR  

MUCiZE 
NEBiVALSHiNA 
BELI EVE IT OR NOT 

Yönetmen/Direclor: Sergei Ovtchorov Senaryo/Screenplay: Sergei Ovtchorov Görüntü 
Yönetmeni/Phatography: Voleri Fedasev Oyuncular/Cast: Alexander Kouznetsov, Alexei Bouldokov, Sergei 
Bekhterev Yapım/Produdion: Studies lenfilm Dünya Hakları/Export Agent: Sovexportfi lm Kolosnj per. ı 4  
MOSCO/V USSR Tlx: 4 1 1  ı43 

ı983 1 35 mm. 1 Renkli (color) / 85' 

Bu çok e!jlendirici müzikal komedi Rus falkloruno dayanır. Köy soytarısı Neznom, bir yaşlı asker ve 
rahat duromayon Bobyl, canlı, e!jlendirici ve her zaman eğitici halk öykülerinin, şokoların ve kemik 
söylenceleri n boşkişileridir . . .  Tuhaf bir mucit olon Bobyl hep uçmoyı düşler. Bunun için herşeyi 

denemiştir: başarmak için kendine kuşlorınki gibi konotlar yapar, çok karmaşık bir aygıt geliştirir ve bir sı!jır 
derisini dumanla şişirir . . .  N ez nam aniden büyümüş bir çocu<.tur. Artık çok yokışıklı bir delikanlı olmuştur, 
öyle ki her genç kız onunla evlenmeyi arzular. Ama o bilgisinin ozlı!jını öne sürerek, deneyim kozanmak 
üzere dünyayı dolaşmaya çıkar . . .  Dostlarımız gezileri boyuneo garip ve olo!jonüstü olaylarla karşılaşır. 
Güneşi söndürmek için ono ülleyen insanlara, düşmanlarını salt sayı üstünlükleriyle yenen toplurnlara 
rostlorlor. Neznom, yaşlı asker ve Bobyl, ölüler diyarına gider, oradaki bütün şeytonları ürkütür ve sağ 
salim geri dönerler . . .  Ister inanın, ister inanmayın bu mucizelere ! Öyküler böyle onlotıyorso, gerçekten 
olmuşlar demektir . .  . 

Film, yetişkinler için öyküler demeti halinde, köylü, karısı, asker, nolbont, züppe, şeytan, soytorı, vb. gibi 
geleneksel Rus falklorundan esinieniimiş simgesel bazı kişilikleri, nükteli bir tavırla beyazperdeye aktarıyor. 
MUCIZE'rıin ono teması, Rus halkının her tür talihsizliği kohkoho ile karşılama becerisidir. "Bu film, sollığın 
bedelini, insan ilişkilerinin dürüstlüğünü, çoğu zaman eksikliğini duyduğumuz mizoh anlayışını yansıtıyor. Rus 
halk kültürünün nesilden nesile oktarılan zengin mirasını yüceltmek istedim." diyor yönetmen.  tis funny musicol comedy is bo sed on Russic n folklore . . .  Viiiage lout Neznom, on o ld soldier and 

restless �byl are the heroes of folk jokes, toles and focetious soyings, lively, omusing and olwoys 
nstructive . . .  Bobyl, on eccentric inventor, dreoms of flying. He tried everything: he mode himseli 

wings like the birds have, then he invented on intricote piece of mochinery, then he infloted cow skin with 
smoke . . .  Neznom wos o chil d who grew up in o moment. He become o hondsome boy; every girl 
would be glod to iııorry him bul Neznom had few knowledge. Thus he went raund the world to grow 
wiser . . .  The friends witness o lot of stronge and fonlostic events. They sow people who were blowing ot 
the sun trying to put ';ı out, they me! people who defeoted their enemies by sheer numbers. Neznom, old 
soldier and Bobyl went to the nether world where they scored all the devils and come bock safe and 
sound . . .  Believe it or notl If the to le soys so then it could have hoppened . . .  

The film, os o compilo�on of oneetades for adults, reflects with humour severol typical chorocters inspired 
of the trodi�onal Russion folklore: peasont, his wife, soldier, blacksmith, fop, devil, buffoons, ete. The main 
theme of BEliEVE IT OR NOT is the Russian people's wonderful obility to counter any misfortune with 
laughter. "This film reflects the value of noivety, the sincerity of human relotions, the humour that we 
sametimes miss. l've wonted to glorify the rich culturol inheritence of the Russian people." says the 
director. 

SERGEl  OVTCHAROV 
ı955 yılında Rostov-on-Don'da doğdu. 
ı 976'da Moskova Kültür Enstitüsünden 
mezun oldu. Iyi akardean çalar. 1 979 
yılında Yönetmenlik Yüks�k Eğitimi 
gördü. ı979 Kiev Genç Filmciler 
Festivalinde Jüri ödülü kazandı. 

Born in ı955 in Rostov-on-Don. He 
g raduated from the Moscow Institute 
of Culture in ı976. A good accordean 
player. He linished the higher directors 
courses in 1 979. He is jury diplema 
winner of the First All-Union Young 
Filmmakers Fes�val in Kiev, 1 979. 

FILMLERI / FILMOGRAPHY 
ı 979 Misfortunes/Talihsizlikler 
1 981 Borbenioda 
ı 983 Believe it or not/Mucize 
ı 986 The l.eft-handed/Solak 
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PANORAMA DOGU DAN BATlYA GULDURU H UNGARY 

SEVGiLER, ANNE 
CSOK, ANYU 
LOVE, MOTH ER 

Yönetmen/Director: Janos Rozsa Senaryo/Screenplay: Miklos Vamos Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Elemer Pageiyi Kurgu/Editing: Zsuzsa Csakany Müzik/Music: Janos Brody Oyunculor/Cast: Dorottya 
Ud110ros, Robert Koltai, Kati lojtai, Simon G. Gevai, Sandcr Gaspar Yapım/Production: Malilm - Objecktiv 
Studio Dünya Hakları/Export Agent: Hungarofilm Bathori utca lO ı 054 Budapest HUNGARY 
Tlx: 225768 

ı987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 97' 

Budapeşte'nin hali vakti yerinde bir bölgesinde oturan Kalmar ailesinin harala-gürele yaşamları, 
mutfakteki bir haberleşme tahtası çevresinde odaklaşmıştır. Günlük konularla ya da daha kişisel 
içerikteki olaylarla ilgili mesajlar bu tahtaya il iştiri l ir. Aslında bu haberleşme tahtası anne-baba ve 

çocuklar orasındaki tek iletişim aracıdır. Baba, aileye herşeyin en iyisini vermek için kaptırmıştır kendini bir 
koşuşturmaya, anne de öyle. Oturup konuşacak vakitleri de yoktur. Anne ve baba, oğullarının haftalardır 
okulu kırdığından hiç mi hiç haberdar değildirler. Çocuk, gündüzleri bir giysi dolobına saklanıp, bir 
periskop ile oturma odasındaki olayları izlemektedir. Yetişme çağındaki kızları, çaresizlik içinde, meslek 
seçme konusundaki sorununu tartışebilme olanağı kovalamaktadır. Bu konuda ona yardım edebilecek tek 
kişi, büyükanne de hastaneye kaldırılmıştır. Büyükonneyi hastanede ziyaret etmek herkesin görevidir ancak 
kimse bunu yapmaz. Sonunda evin kızı hastaneye gider ve boş bir yolakla karşılaşır: büyükanne ölmüştür. 
Bu şokun etkisi, babasının bir kez olsun eve vaktinde gelmek için verdiği sözü tutmaması ile birleşince, 
çözümü bir şişe uyku ilacı yutmada bulur. intihar girişimi vaktinde anlaşılır ve kız kurtarıl ır. Bu trajedi aileyi 
yeniden biraraya getirir. Aile, yeni bir yaşama başlama kararı al ı r. Ancak, eski alışkanlıkları bırakmak 
öylesine güçtür ki . . .  

Günümüzün evrensel bir sorununu, aile içi iletişimsizliği konu alan bir traji-komedi. Maddi olanaklar 
peşinde çılgınca koşuşturmaların darmadağın ettiği yaşam düzenine alaycı bir bakış. Filmde, ben
merkezciliklerinden dolayı anne ve baba, fazla ciddiyet ve nasihate kaçmadan suçlanmakta. Ev halkının 
yeni bi� ,güne başlarken ve gün boyunca inanılmaz koşuşturmala rı nükteli bir dil le verilmiş. 

Family life at the Kalmars, an upwardly-mobile family in well-to-do Budapest, is in fact centered 
areund a notice board in the kitchen. On it are written messages concerning the daily routine as 
well as communications of a more intimate nature. lt is indeed the only meons of communication 

between parenis and children. As things are, Father has joined the rat race in order to acquire the best 
of everything for the family, Mather too has her own job, and there is hardly any time for them to meet 
and laik. The parenis have not the sligthest idea that their son has played truant for weeks, for during 
the day the boy hides in a wordrobe, from where he keeps watch of the goings-on in the family home 
by means of a periscope. The teenage daughter awaits in vain the opportunity to talk over her problem 
of choosing o career for herself. Grandma, who could be her only support, has been hospitalized. 
Though visiting her is an assigned task, no one fullilis it. Eventually the daughter goes to the hospital, 
only to find an empty bed: Grandma has died. Unable to cope with the shock, coupled with her 
father's empty promises to gel home in time just once, she consumes a whole bottle of sleeping pills. The 
suicide attempt is discovered just in time and the girl is saved. The tragedy brings the family together 
again. They make a decision to start o new life. But it is so very hard to abanden old habits . . .  

A modern tragi-comedy about strained family relotions, whose meaning is universal. l t  takes a generally 
sardonic lock at the disintegration of domestic life through the Irantic pursuit of personal wealth. The film 
seems to condemn the parenis for their self-centredness, but only occasionnaly becomes too serious or 
preochy. The fast-moving cost are pressed into a tight ensemble and introduced in a witty sileni sequence 
as the house and its inhabitants waken and prepare for anelher quirky day. 
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JANOS ROZSA 

ı 937'de doğdu. Budapeşte Tiyatro ve 
Sinema Okulu'nda okuduktan sonra, 
gençlik hakkında bir dizi kısa filmler 
yöneterek sinema kariyerine başladı . 
Genç kuşaklara olan bu ilgisi daha 
sonraki calısmolarında da kendini 
gösterdi : ı974'de yaptığı "Aimodo if 
jusang 1 Düşleyen Gençlik"de, ozan ve 
sinema estetikcisi Bella Barlasz'ın 
cocukluk anı la;ını siirsel bir dil le 
�yarladı Son iki f;'lmi, "Vsdarnapi 
szülok/Pazar Ebeveynleri" ( ı 979) ve 
' 'Boszorkanyszombat/Cadıların 
Dinlencesi"nde ( 1 984), aile 
koşullarından dolayı toplumdan 
dışlanan marjinal gençliği konu edindi. 

Born in ı937. Alter studying at the 
School of Theatre and Cinema of 
Budapest betvveen ı956-6ı , he started 
his career by directing some short films 
about youth. This attraction for the 
young generations remained a staple 
in his later career. In "AI'Tlodo if 
jusang/Dreaming Youth" ( ı974) he 
adapted with lyricism the childhood 
memories of Bela Barlasz, the poet 
and esthetician of the cinema. His tvvo 
recent films, "Vasarnapi Szülok/Sunday 
Parents" ( 1979) and 
' 'Boszorkonyszombat/Witches' 
Sabbath" ( ı984), deal with the life of 
marginal youth, rejected from the 
society because of their family 
conditions. 

F iLMLERI / F I LMOGRAPHY 
ı 965 Gyerek betegsegek!Yüz 

ekşitme 
ı969 Bübajasok/Sevimlilik 
ı 974 Almodo i ljusdg/Düşleyen 

Gençlik 
ı 976 Pekfeci/Örümcek Oyunu 
ı 977 Csatater/Savaş Alanı 

(documentary/belgesel) 
ı978 A trombitas!Trompetçi 
ı 979 Vasarropi szülok/Pazar 

E be ve ynieri 
ı98ı Kabata/Masket 
ı984 Boszorkanyszombat/Cadıların 

Dinlencesi 
ı987 Csok, Anyu/Sevgiler, Anne 



PANORAMA: DOGUDAN BAT lYA GÜLDÜ RÜ FEDERAL ALMANYA - i SViÇRE 

CANAVAR YEMi 
U lTER 

DRAGON'S FOOD 

Yönetmen/Director: Jan Schütte Senaryo/Screenplay: Jan Schütte, Thomas Strittmatter Görüntü 
Yönetmeni/Photography: lutz Kanermann Kurgu/Editing: Renale Merck Müzik/Music: Claus Bantzer 
Oyunculan'Cast: Bhasker, Ric Young, Buddy Uzzaman, Ulrich Wildgruber, Wolf-Dieter Sprenger, Frank 
Oladeinde Yapım/Production: Novoskop Film/Probst Film Dünya Hakları/Export Agent: Filmverlag der 
Auloren Rambergstrasse 5 8000 München 40 FRG Tlx, 5215637 fda d 
1 987 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (Black & White) 1 75' 

Shezad geceleri Hamburg'un lokantalarında ve barlarında gül satarak geçimini sağlar. Günü gününe 
yaşayan bu Pakistanl ı  genç çok yalnızl ık çekmektedir. Üstelik çalışma izni de yoktur. Çomurlu kor 
birikintilerinin kapladığı yolları, boz rengi göğü ve keskin, dondurucu rüzgarlarıyla Şubat ayında 

Hamburg kenti . . .  Shezod el altından bir iş bulur, "Shongoi" adlı bir Çin lokontosındo bulaşıkları 
yıkayacak ve çorbo pişirecektir. Ama Shongai çıka çıka birkoç gün önce gül sotarken kovulduğu lokanto 
çıkar. Shezad arkadaşı Rachid'in sınır dışı edileceğini öğrenir. Kapıcı Herder, yasadışı bir yolla Rochid'in 
Amerika'ya gitmesini sağlar. Bütün Pakistanlı arkadaşları Rochid'in koçışı için gereken paranın toplanmasına 
yardımcı olurlar. Shangai lokantasındaki bir kavga sırasında Shezad gerson Xioo ile arkadaş olur. Ahçı 
Udo'yla aralarında geçen son bir tartışmadan sonra, iki arkadaş birlikte lokontoyı terkederler. Shezod ile 
Xioo kendi adianno "Peking" isimli bir lokanto açmayı istemektedirler. Ancak porayı nereden 
bulocoklardır? Daha do önemlisi, lokonto Pakistan mutfağı üzerine mi yoksa Çin mutfoğı üzerine mi 
kurulacaktır? Göçmenler yurdundoki bir ohçı l ık yarışması sonucu belirler. Bu arada Herder Homburg'dpn 
ayrılmak zorunda bırokılır. Shezod arkadaşıyle Doğu Berlin'de açacakları bir lokonto için para "temin 
eder". Kendi lokantalorını kurmak düşü gerçekleşmek üzeredir. Ancak Shezod Rochid'den bir kortpostol ile 
bir mektup alır oma mektubu açmaz. Lokantonın açıl ışı, iki arkodaşın düşündüğünden çok daha farklı bir 
biçimde gerçekleşecektir. 
Filmin adı (Drochenfutter= Canavar Yemi), 1920'1i yı l larda sarhoş erkeklerin kızgın konianno götürmek üzere 
borlardon satın aldıkları çiçeklere veri len addon kaynaklanmaktadır, "conavar"ı yalıştırocak yemdir 
Drochenfutier! Günümüzde, bu çiçekleri hemen hep "koçok göçmenler" satorlar. Gerçek bir öyküye 
dayanan bu duyarlı, inandırıcı film, Almanya'daki göçmenlerin mücadelelerini olabildiğince yal ın ve 
doğrudan bir anlatımla yansıtmaktadır. Film etkileyiciliğini büyük ölçüde karakterlerinin ve yarattığı ortamın 
gerçekliğine borçludur. 

Shezad sells roses ot night in the restourants and bars of Hamburg. He is o young Pakistoni, very 
lonely, who lives from day to day. He doesn't have o work permit. Hamburg in Februory, with its 
muddy snowdrifts on the roads, grey skies and sharp, icy winds . . .  Shezad londs an under-the

counter job, washing dishes and cooking soup in o Chinese restourant known as "Shonghai". lt turns out 
to be the same ploce he wos thrown out o few doys before! Roshid, o friend, is to be deported. Herder, 
o doorman, arranges to get him to the United States illegally. All the Pokistonis help in raising the funds 
necessary for his escope. During o fight ot the Shanghoi, Shezod befriends Xiao, the waiter. Alter o final 
quorrel with Udo, the cook, the two friends quit the restourant together. Both want to open up their own 
restaurant, "Peking". But how will they find the money? And, more importantly, Pakisiani or Chinese 
food? A cooking competition ot the migronts' hestel will be decisive. Herder is forced to leave the town .  
Shezod "procures" the money for o restourant in East Berlin . . .  The dream of  having their own restourant 
is obout to be realized. But o post card orrives from Rashid and o letter, which Shezad doesn't open. 
The inauguration of the restaurant will be very dillereni from what the two had imogined . . .  

Film's title i s  derived from the name given, back i n  the twenties, to the single blooms bought i n  bars by 
drunken men to take home to their ongry wives, food to quell the "dragon"! Nowadays, their seliers are 
invoriably "illegol" immigrants. This sensitive and persuosive film, based on o true story, is as simple and 
straightforward os possible to depict the struggles of the immigrants in Germony. Much of the film's charm 
comes from the outhenticity of the characters and immediacy of the environment it has creoted. 

JAN SCH ÜTTE 

1 957 yı l ında Monnheim'do doğdu. 
Tübingen, Zürih ve Hamburg'da 
edebiyat ve sanat tarihi öğrenimi 
gördü. Gençlik yıl larında 
gerçekleştirdiği kapsamlı Asya gezileri 
sırasında Sovyetler Birliği, Japonya, 
Tayvon ve Hong Kong'u görme 
olonağına kavuştu. 1979'do televizyon 
muhabiri olarak çal ışmaya başladı ve 
sinemaya ilk adımını 1982 yıl ında attı. 
CANAVAR YEMi, Jan Schütte'nin ilk 
uzun metrajl ı filmidir. 

Born in Monnheim in 1957. He 
studied literoture and art history ot 
Tuebingen, Zurich and Hamburg. 
During his youth he trovelled 
extensively throughout Asia, visiting 
the Soviet Union, Japon, Toiwan and 
Hong Kong. In 1 979 he begon 
working os o television journalisi and 
mode his debut os o film moker in 
1 982. DRACHENFUTIER is his first 
feature film. 
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TÜRKiYE EMLAK BANKASI A .Ş. 'nin değerli kotkdonylo 
gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thonk TÜRKiYE EMLAK BANKASI A.Ş. for their 
contributions. 



B IR  U LK E - B I R  S IN EMA ISPANYA 

TALiHSiZLiK 
LA YENTURA 

MISFORTUN E  

Yönetmen/Director: Manuel Gutierrez Aragon Senaryo/Screenplay: Manuel Gutierrez Aragon, luis 
Megino Görüntü Yönetmeni/Photography: Jose luis Alecine Kurgu/Editing: Jose Salcedo Müzik/Music: 
Juan Pena Oyuncuları'Cast: Miguel Molina, Richard lintern, lciar Bollain, Jose luis Borau 
Yapım/Production: luis Megino Producciones, Cinematogralicas Dünya Hakları/Export Agent: luis Megino 
Paseo de la Castellana 1 1 4  Madrid 28046 SPAIN Tlx: 27233 lmpcee 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 1 8 yaşında çalışkan bir ö()renci olan Manuel, bir tabaktaki oymalara bakarken birden mutsuzlukla 
doluverdi()ini duyumsar. Tabaktaki resim, yakın bir anısını, bir süre önce, hiçbir iz bırakmadan ortadan 
yitene dek, tutkulu bir ilişki yaşadığı Rocio'nun görüntüsünü çağrıştırır belki de. Herşey yirmi yaş dişi 

çıktı(jında annesinin onu Sevil la 'ya dişçiye gönderdi()i gün başlar. Dişçi koltu()unda otururken karşı terasla 
bo()uşan bir çifte gözü takılır. Adam kadını aşağıya atmaya çalışmaktadır. Manuel ayağa kalkıp ba()ırmak 
ister, ne var ki dişçi onun acıdan böyle davrandığını sanarak sabırlı olmasını söyler! Bu arada kadın aşağı 
düşmüş ve adam ortadan yokolmuştur. Manuel cinayetin tek tanığıdır. Sevil la sokaklarında dolaşırken 
saldırıya u()rayan Manuel\ Rocio'nun babası ve Manuel'in aile dostu yargıç Alcantra evine al ır. Aynı gece 
Manuel, terasla gördü()ü adam, John'a rastlar ve birbirleriyle tanışırlar. John cinayetten hiç söz etmeksizin 
artık yaşamayan karısı ile ilgili düşkırıklığı ve mutsuzluğunu anlatır Manuel'e. Manuel birden kendisini neyin 
bu denli mutsuz etti()ini anlar: o da aşıktır ve sevdi()i kızı, Rocio'yu bulmak zorundadır. Bir polis onları 
adliyeye götürmeye gelir. Orada Aleantara Manuel'e, Rocio'nun kötü yola düşmesine, onun ailesini, 
arkadaşlarını bırakıp gitmesine neden olan yabancının John oldu()unu söyler. Polis John'un karısını 
öldürdü()üne inanmaktadır ve Aleantara John'a karşı tanıkl ık etmesi için Manuel'e yalvarır. Kızının bu 
yabancının büyüleyici etkisinden kurtulması için tek yoldur bu. Gelgelelim, Manuel Rocio'nun sevgisine 
ortak bir rakibi böylece ortadan kaldırabilecekken, bunu yapmaya pek istekli görünmemektedir . . .  

Manuel, a n  eighteen-years-old, hard working student, suddenly leels overwhelmed by sadness, as 
he !ooks at the engraving on o plate. Perhaps the drawing brought to his mind some recent 
memory, the image of Rocio, o girl with whom he had o passianale relationship some time ago, 

until she lelt home, vanishing without trace. Things really begin when his mather sends him to Sevilla to 
see o denlist since he's got o wisdom tooth coming out. Seating in the dentist's chair, he sees o couple 
struggling on the opposite terroce. The man is pushing the woman towards the edge. Manuel tries to 
rise, to shout out bul the denlist takes his exclamations as demonstrations of pain, and tells him to be 
patient! Meanwhile the woman lalls over the edge and the man disappears. Manuel has been the only 
witness to the erime. The magistrate Alcantara, Rocio's father and o lriend ol Manuel's parents, takes 
Manuel in when he is attacked and beaten up while wondering through the streets ol Sevil la. The same 
night Manuel runs into John, the man he saw on the terrace. They sirike up an acquaintance. John 
recounts the disillusions and unhappiness with his Iate wile, without ever confessing his murder. Manuel 
suddenly realizes why he was so sad: he is also in love and he must lind his girl, Rocio. A paliceman 
comes to accompany them to the magistrate's. There, Aleantara tells Manuel that John is the man who 
has led Rocio astray, the stranger for whom she lelt her home and lriends. The pelice think that John 
killed his wile and Aleantara begs Manuel to testily against John. lt's the only way that his daughter can 
escape from the foreigner's magnetic charms. And yel, eventhough he would be removing o rival for 
Rocio's love, Manuel is reluctant to do so . . .  
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MANUEL  GUTIERREZ 
ARAGON 

1942'de Santonder, ispanya 'da doğdu. 
Madrid Üniversitesi'nde felsefe ve 
edebiyat e()itimi gördü. ı970'te 
Modrid OHicial School ol 
Cinemotography'yi büyük başarı ile 
bitirdi .  iki kıso metroilı film yönettikten 
sonra, ilk uzun metrail ı filmi ile Berlin 
F i lm Festival i 'nde E lestirmenler Ödülünü 
a ld ı .  Bundan sonra dokuz basarılı film 
do ho yöneten Arogon birkaç 

. 

senaryoya da katkıda bulundu. 
Sinemadaki etkinliklerinin yonısıro, 
1979'da J. Kolka 'nın "Dava" adlı 
romanının so h ne uyarlamasını yönetti . 

Born in Santander, Spain in ı942. He 
studied philosophy and literature at 
Modrid University. He graduated with 
honors from the OHicial School of 
Cinemotogrophy Modrid, in ı970. 
Alter directing two shorts, he won 
Critics' Aword in Berlin Film Festival for 
his lirst full length leature. Since then, 
he directed nine other successful films 
ond also collaborated on several 
scripts. Porollel to his octivity in 
cinema, he also directed in ı979 the 
stage version ol the novel "The 
Process", by J. Kafka . 

F i LMLERi 1 F I LMOGRAPHY 
1 973 Habla Mudita 
1977 Comada Negra 

Sonambulos 
ı 978 El Corazon del Bosque 
ı980 Maraviilos 
ı 982 Demonios en el Jardin 
1983 Feroz 
ı984 lo Noche mas Hermasa 
1 986 lo Mitad del Cielo 
1 988 Maleventura 



SENYORA 
LA SENYORA 

Yönetmen/Director: Jordi Cadena Senoryo/Screenploy: Silvia Tortosa, Jardi Cadena, based o n  the novel 
"lo Senyara" by Antani Mus Görüntü Yönetmeni/Photogrophy: Jose G. Galisteo Kurgu/Editing: Amat 
Carreres Müzik/Music: J.M. Pagana Oyunculon'Cost: Silvia Tortosa, Hermann Bonnin, Luis Merlo, 
Fernando Guillen-Cuervo Yopım/Production: Virginia Films, S.A. Dünya Hoklorı/Export Agenl: Virginia 
Films, S.A. Hord de la Vila, 38 080ı7 Bareelona SPAIN Tix: 539ı6 

ı987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 98' 

resa, yoksul düşmüş ailesi tarafından Nicalau ile evlendirilen genç bir kadındır. Nicalau, Teresc'dan 
oldukça yaşlı olmasına karşın ailenin parasal sorunlarını çözebilecek durumdadır. Kaderine razı olan 
eresa, kendini normal bir evlilik yaşamına hazırlar, fakat herşey bekledi(jinden farklı gelişir. Teresa, 

kocasının daha önce bilmedi(ji çarpık tutkuları nedeniyle garip bir evlilik ilişkisine girer. Tümüyle 
nesneleşmiş ve cansız bir şekilde kocasının cinsel isteklerini tatmin eder . . .  Birkaç yıl sonra dul kalan Teresa 
büyük bir mirasa kenar. Yanında çalışan bir gençle ilişki kurar; ancak bu ilişki garip bir biçimde evlili(line 
benzemektedir. Sonunda kendini mutlu eden bir cinsel beraberli(le ulaşır, ancak bu ilişki de Teresc'nın 
gücüyle gölgelenir. Yavaş yavaş kocasının kişili(jine bürünen genç kadın sonunda onunla özdeşleşir. 

Konusunu ünlü bir romandan alan SENYORA, gücü ve cinsel baskıları anlatan bir öykü. "Başından beri 
SENYORA'nın bir melodram, kendi dünyalarında tutsak olan insanların öyküsü oldu(lunu belirttim. Ancak 
klasik bir melodram de(lil bu" diyor yönetmen. Teresa'nın, kurbandan cellat kimli(line geçişini son derece 
etkileyici bir biçimde yansıtan Sylvia Tartasa'nın oyunuyle zenginleşen film, görsel bir şölen. SENYORA, 
ataerkil düzeni anlatan ola(lanüstü öyküsüyle Katalan sinemasına büyük bir katkıda bulunuyor. T:resa is o young women persuaded by her parents, who have economically come down in the 

world, to marry Nicalau. He is o great deal older, bul in o position to solve the family's linancial 
positions. Having accepted her Iate, she anticipates o normal married life but it turns out not to be 

the case. Without prior knowledge, Teresa is subjected to o strange marital relationship due to her 
husband's morbid obsessions. She linds herseli providing sexual satis/oction in an objectilied and totally 
im personal manner . . .  Several years la ter, when she becomes widowed, she inherits o large fortune. She 
becomes involved - in o relationship with o peasani youth in her employ which begins to lake on an 
uncanny resemblance to her marriage. She ultimately achieves o rewarding sexual relationship which is 
nevertheless perverted by power. little by little she begins acquiring the personality of her dead husband 
until she linally arrives at o state of absolute identilication with him. 

Based on o best-seliing novel, LA SENYORA is o forceful tale of power and sexual repression. "From the 
very beginning 1 made it dear that LA SENYORA was o melodrama, an intimate story of people 
imprisoned in their own world. Bul not o melodrama in the dassic sense" says the director. Visually 
splendid, and with an outstanding perlormance by Sylvia Tartoso as Teresa whose degradation, whose 
transformation from victim to executioner is fascinating, LA SENYORA is o splendid lable of patriarchy, 
and o striking contribution to Calalan cinema with o real twist in the tale. 

JORDI CADENA 

ı947'de Ispanya'nın Bareelona 
kentinde do(ldu. Facultad de Derecho 
de Barcelona'da hukuk, Facultad 
Ciencias de la lnformacion'da 
gazetecil ik ö(lrenimini gördü ve 
Barcelona'daki lnstiluto Del Teaira'da 
sinema dersleri aldı. Varşova'da 
Krzysztof Zanussi ile çalıştıktan sonra 
Ispanya'ya döndü ve çeşitli belgeseller 
yönetti, dergilere makaleler yazdı, 
birkaç reklam filmi ve endüstriyel film 
çekti ve TV'da çalıştı. lnsliluto de Cine 
Calalan'ın kurucu üyelerindendir. 
Sinema dersleri vermektedir ve 
ı 980'de Bareelona Teaira Regina'da 
"Eva Peron" oyununu yönetti. 

Bom in Bareelona, Spain, in ı947. He 
studied law at Facultad de Derecho 
de Bareelona and joumalism al 
Facultad Ciencias de la l nformacion, 
and took o film course al Bareelona's 
lnsliluto del Tealro. Alter praclical 
experience under Krzysztof Zanussi in 
Warsaw, he retumed lo Spain where 
he made o large number of 
documenlaries, wrote artides for 
magazines, shot several commereials 
and industrial lilms. He was o 
founding member of the Institute del 
Cine Catalan, and alsa worked for 
TV. He alsa teaches film and in ı 980 
directed the play "Eva Peron" at 
Barcelona's Teatro Regina. 

FILMLERI / FI LMOGRAPHY 
ı 977 lo oscura histari o de la primo 

Montes/Kuzen Mentes'in 
Karanlık Hikayesi 

ı980 Objetivo sexo (episode "El 
ojo")/Nesnel Cinsiyet ("Göz" 
adlı bölümü) 

ı 98ı Bareelona Sur/Güney Barselona 
ı 987 lo senyara/Senyara 

Es quar dormo que hi veig dar 
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ISIK VE GÖLGE " CES O BRAS 
L IGHTS AND SHADOWS 

Yönetmen/Director: Joime Comina Senaryo/Screenplay: Joime Comino, Jose Senehis Sinisierra Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Jose Morio Civit Kurgu/Editing: Emil io Rodriguez Müzik/Music: Xovier 
Montsolvotge Oyuncular/Cast: Jose luis Gomez, Fermi Reixoch, Morti Golindo, Victor Rubio 
Yapım/Production: Joime Comina Dünya Hokları/Export Agent: Tibidobo Films, S.A. Bolmes, 1 77 08006 
Boreelono SPAIN 1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 05' 1 ŞlK VE GÖLGE, Velozquez'in ünlü tablosu "los Meninos" ile i lgi l i bir film yapmaya karar veren fi lm 

yönetmeni Tea'nun öyküsüdür. Filmin hazırl ıklarını sürdüren Tea, bir çocukluk dileğinin gerçekleştiğini 
düşler, bu tablonun içine girecek, resmin yapıldığı devirde yo?oyocok ve orada görülen karakterlerle 

tonışocoktır. Tito (yani Tea'nun çocukluğu) bu tablodon geçerek Ispanya Sorayına girer, resimdeki 
karakterlerden biri olon Nicolosil lo ile arkadaş olur, IV. Felipe ile Velozquez orasındaki il işkiye ve onyedinci 
yüzyıl sorayında geçen olaylara tanıkl ık eder. Gelgelelim, çocuk kendi çağına geri dönmeyi istediğinde, 
bunun yalnızca geldiği yoldan, yani resimden geçerek olabileceğini onlar. Sorun, Velozquez'in bu tabioyu 
henüz yapmamış olmasıdır. Işte bu nedenle, Tito prenses Morgorito ile arkadaş olur. Amacı prensesi ikna 
edip, Velozquez'e belirli bir yöntemle, belirli kişilerle, belirli yerde ve belirli bir biçimde kendi resmini 
yapiırmasını sağlamaktır . . .  Kısacası Tito, prenses aracı l ığı ile Velozquez'i "los Meninos"ı yapmaya ikna 
eder. Sonunda, tom Velozquez bu ünlü tabioyu bitirip, Tito saraydon ayrılmayı başardığı onda, Tea do 
fi lmini çekmeye başlar; kloketin ilk şokırtısı ve "los Meninos". 
Velozquez'in yapıtları arasında, "los Meninos/Bekleyen Nedimeler" büyük olasıl ıkla en tonınonıdır. Bu 
büyük yapıtı gören herkes büyülenir, çünkü resim i le gerçeklik orasındaki sınırlar sanki yokolmuş gibidir, 
öyle ki insan bu resmin içine girebileceğini duyumsor. "Prodo'yo i lk gidişimde, los Meninos'ın karşısında 
durup, kardeşime, "bu tablonun içine girmek istiyorum" dedim. Yalnızca onbir yaşındaydım o zamanlar. 
Her ne vakit Modrid'e, bu tabioyu görmeye gitsem,  o ışık ve gölge oyununun, o saray, o dünya, o 
gizemin içine girdiğimi duyumsorım. Işte bu film de tüm bunları anlatıyor. Çok özgürce yapmak istediğim 
ve bunu zevkle boşordığım bir filmdi IŞIK VE GÖLGE" diyor yönetmen. 

T:e story of LIGHTS AND SHADOWS is that of Tea, o cinemo director, who decides to moke o fi lm 
obout " los Meninos" by Velozquez. While he is preporing the film, Tea imogines that his childish 
wish to enter the pointing, to l ive in the ero in which the canvas wos pointed and to relote to the 

chorocters that oppeor in it, comes true. Tito - Tea os o boy - eniers the Sponish court by meons of the 
pointing, estoblishes o friendship with Nicolosil lo, one of the chorocters in the pointing, and is witness to 
the relotions between Felipe IV and Velozquez, and to other events in the seventeenth century court. But 
o moment comes when the boy wonts to go bock to his own time period and reolizes that the only woy 
to do it is by meons of pointing through which he orrived. The problem is that Velozquez has not pointed 
it yet! lt is then he mokes friends with the Infonla Morgorito in order to persuode her that Velozquez 
should point her in o definite woy, occomponied by specific individuals, in o certoin ploce and in o 
certoin s tyle . . .  In short, by meons of the lnfonto, Tito convinces Velozquez to po int "los Menina s". At lo st, 
just Tito monoges to leove the Court when Velozquez points the fomous picture, Tea begins the shooting 
of his film obout "los Meninos", with the first bong of the dopper boords. 
Among Velozquez's works, "los Meninos/The Moids in Woiting" is possibly the one which is the most 
universolly known . Everyone who contemploted this po inting has be en foscinoted by i ts permeobility. lt 
seems os if the boundories between pointing and reality have been dissolved. "On my first visit to Prada, 
standing in front of "los Meninos", 1 said to my brother, "1 would like to enter this pointing". Something 
which, it see m s, has oc c u red to mo re than one person, bul 1 wos the n only el eve n years old . Whenever 
1 go to Modrid to see this pointing 1 feel l ike entering that chior-oscuro, that court, that world, that 
mystery. And that is whot the film is obout. lt is o fi lm that 1 wonted to do very freely and 1 did it with 
greot pleosure." soys the director. 
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JAIME CAMINO 

1 936'do Borselono'do doğdu. Hukuğu 
bilirmiştir ve aynı zamonda müzik 
profesörüdür. Nuestro Cine ve lndice 
dergilerinde sinema yazıları yazdıkton 
ve romanı "lo Corozo/Zırh", Nodol 
Ödülü finolisti seddikten sonra birkoc 
kısa film yaptı ve . l 963'de ilk uzun fil;,.,i 
"Mutlu 60'1or"ı yönett i .  Fronko 
diktetörlüğü döneminde, Fransız "Yeni 
Dolgo"sının do etkisi ile, baskı 
altındaki isponyol sinemosını 
yenileştirme ve değiştirmeye çalışan 
yeni yopımcılorın öncülüğündeki 
"Borselono Ekolü" akımına katı ldı .  
Kendi yopımcıl ık şirketini kurorak 
yapıtlarının çoğunu bu şirket adına 
gerçekleştird i .  

Born in Boreelono in 1936. He has o 
low degree and is o professor of 
music. Alter writing obout cinemo for 
the mogozines Nuestro Cine and 
lndice, alter having been chosen os o 
finalist for the Nodol Prize for his 
novel "lo Coroza/The Armour", he 
mode severol short films and, in 1 963, 
directed his fi rst feoture film, "los 
Felices 60". He took port in the so
colled "Borcelono School", o current 
fostered by the new producers who, in 
touch with the motives of the French 
"Nouvelle Vogue", tried to renovote 
and transform the suppressed Sponish 
film scene of the period, right in the 
middle of the Franco dictotorship. He 
founded his own production company 
in order to produce most of his work. 

F i LMLERi 1 F I LMOGRAPHY 
1 963 los Felices 60/Mutlu 60'1or 
1 966 Manono Sera Otro DialYarın 

Başka Birgün Olacak . 
1968 Espono Otro Vez/Yine Ispanya 
1 969 Jutrzenko-Un lnvierno En  

Mollorco/Moyorko'do B i r  Kış 
1 972 Mi Profesoro Porticulor!Özel 

Öğretmenim 
1 975 los Lorgos Vocociones Del 

36/36'nın Uzun Tatilleri 
1 976 lo Companoda 
1 984 El Bolcan Abierto/Acık Bolkon 
1 986 Drogon Ropide . 
1 988 Luces y Sombros/lşık ve Gölge 



BERNARDA ALBA'NIN EVi 
-,A E BE RDA ALBA 

THE HOUSE OF BERNARDA ALBA 

Yönetmen/Director: Mario Camus SenoryoiScreenploy: Mario Camus Antonio lorrela, based on the play 
by Federico Gercia lorca Görüntü Yönetmeni/Photogrophy: Femando Arribas Kurgu/Editing: Jose M,  
Biurrun Müzik/Music: Angel Alvarez OyunculorfCost: lrene Gutierrez Caba, Ana Belen, Florinda Chico, 
Enriqueta Carbolleira, Vicky Pena, Aurora Pastor, Mercedes tezeono Yopım/Production: Paraiso Films 
Dünya Hoklorı/Export Agent: Gavin Films ltd. 1 20 Wardour Street london WIV 3lA ENGlAND Tlx: 
297098 

1986 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 102' 

Bemarda Alba, kocasının ölümünden sonra beş kızını öylesine katı bir yas lutmaya zorlar ki, kelimenin 
tam anlamıyla canlı canlı gömer onları, Evden aynimalanna bile izin verilmeyen, evlilik ça!;)ına gelmiş 
bu kızlar yılgınlık içindedir, Pepe adında bir adamın aniden ortaya çıkışı, anne ile kızlerı arasındaki 

ilişkiyi bozacak olaylar dizisini başlatır, Pepe, en büyük kız Angustias ile evlenmek istemektedir. Ama 
tutkularını yenerneyen en küçük kız Adela, Pepe'nin sevgilisi olur. Bir akşam, erke!;)i ile buluşmak üzere yola 
koyulan Adela'yı abiası Martirio engeller. Aralarında, önce kızgınlık, sonra sevgi ve en sonunda nefret 
dolu bir tartışma başlar, Adela inatla haklarını savunmaktadır. Aralanndaki gürültülü tartışmayı duyan 
kızkardeşleri, anneleri ve elinde silahıyla hizmetçi çıka gelir. Ortalarda görülmese de varlı!;)ı sürekli 
duyumsanan Pepe, bir pencereden soka!;)a atlayıp kaçmaya çalışır. Bemarda, hizmetçinin elinden silahı 
kapıp, kapıyı açar ve iki el ateş eder. Pepe'yi öldürdü!;)ünü söyleyerek geri döner. Umutsuzluk içindeki 
Adela, kendini odasına kilitler. Bemarda, kızlannın da yardımı ile kapıyı k ırmaya çalışır; gelgelelim, Adela 
umutsuz bir aşı!;) ın alabilece!;)i son kararı çoktan almıştır bile . . .  

Pek çok dile çevrilmiş ve dünyanın dört bir yanındaki tiyatro toplulukları tarafından sahnelenmiş olan 
BERNARDA Ali'Y\'NIN EVI, Federico Gercia lorca'nın en önemli sahne yapıtı olarak nitelendirilmektedir. 
"Filme çekilmiş tiyatro" fikri ürkütür insanı, bunun gerçe!;)i ise daha bir korkunçtur. Ancak istisnalar da var 
do!;)al olarak. Işte bu istisnalardan biri de Mario Camus'un sansasyonel etkilerden tümü ile arındırılmış bu 
ölçülü ancak heyecan verici uyarlaması. Tutkulu ama denetimli oyunculuk gerektiren bu kadınların kapalı 
dünyası ve neden oldu!;)u dram başarıyla perdeye aktarılmış, Aslına sadık ancak onu da aşan bir film bu . 

lter her husband's death, Bemarda Alba lorces her live daughters to such o strict mouming that 
hey are literolly buried alive, They are not even allawed lo leave the house, thus frustrating the 
eeds of the daughters who are ol o marrying age. The sudden appearance of o man, Pepe, 

who wishes to marry Angustias, the eldest daughter, will unleash o series of events that degenerate into 
o confrontation between mather and daughters, Adela, the youngest, refuses not to try and cool the fire 
she carries inside; she becomes Pepe's lover. One evening as Adela is on her way to meet her man, her 
sisler Martirio slands in her way, An argument insues giving first rise to resentment, then love and linally, 
hatred. Adela lirmly defends what she considers her rights. On hearing their !ense and loud voices, their 
sisters and mather come as well as the maid who brings o gun. Pepe, whom we never see except at the 
very beginning, bul whose presence is continually lelt, jumps out o window in the street Bemarda grabs 
the gun awoy from the maid's hands, opens the door and shoots twice. She relums saying that she has 
killed him, Adela, in despair, locks herseli up in her room,  Bernarda, helped by her daughters, tries to 
break the door down bul Adela has a lready taken o decision, that ol o desperale lover, 

Translated to most ol the world's main wriHen languages and having been performed by the most 
prestigious theatre componies, THE HOUSE OF BERNARDA AlSA is considered as Federico Gercia 
lorca's most important dramatic work, The concept of "filmed theatre" is inlrinsically appalling, the reality 
worse. Bul exceplions do occur, and to these can now be added Mario Camus's this sober but 
electrifying version which is absolutely free ol sensationalistic eflects. The world of women and the 
ensuing drama demands and gets aciing at once passianale yel control led, This is o film which both 
honours and transcends its origins. 

MARIO CAMUS 

1 935'de Santender, ispanya 'da do!;)du. 
Hukuk e!;)ilimini yarıda bırakarak 1956-
1960 yıllan arasında Madrid Devlet 
Görüntü Yönetmenliği Okulunda e!;)ilim 
gördü. Daha sonra lspanyol 
Televizyonunda çalıştı, birkaç kısa film 
ve TV dizisini yöneHi. Carlos Saura ve 
Pilar Mira ile senaryo çalışmaları yaptı . 
Daha sonra i lk filmlerini yapan lgnacio 
F. lquino taralından senaryo yazmakla 
görevlendiri ldi. 1 963'de ilk sinema 
filmini yaptı ve o andan günümüze 
değin, film festivallerinde bir çok ödül 
alan bir.dizi film yazdı ve yönetti. 
Mario Camus, Yeni ispanyol 
Sinemasının en önde gelen 
yönetmenlerinden biridir. 

Bom in Sanlander, Spain in 1935. He 
quit law studies to become o student 
at the Ollicial School of 
Cinematography in Madrid from 1956 
until 1 960. He then worked for the 
Spanish Television and directed several 
shorts and TV series. He has 
collaborated on seripts with Carlos 
Saura and Pilar Mira. He has been 
hired to write screenplays by lgnacio 
F. lquino who later produced his firsl 
films, He made his first leature film in 
1 963 and since then he wrote and 
directed numerous lilms which won 
several awards in film lestivals. He is 
now considered as one of the grealesl 
directors ol the New Spanish Cinema. 

F iLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1 963 le s Farsan tes 

Young Sanchez 
1 964 Muere una mujer 
1 965 lo Visila que no loco el timbre 

Can el viento solono 
1 966 Cuando lu no estas 
1 967 Al ponerse el sol Volver o vivir 
1 968 Digan lo que digan 
1 969 Esa mujer 
1 970 lo colera del vienlo 
1972 lo leyenda del Aleelde de 

Zalamea 
1 974 los Pajaros de Baden-Boden 
1 975 lo Joven casada 

Un beso anles de esconderme 
1 977 los Dias del pasada 
1982 lo Colmena 
1984 los Sanlos innocenles 
1985 lo Vieja musica 
1986 lo Casa de Bemarda Alba 
1987 lo Rusa 

1 87 



BiR U LKE - BiR SiN EMA: ISPANYA 

DELiLERiN SAVASI 
LA GU RRA DE "os LOCOS 
THE WAR OF TH E LUNATICS 

Yönetmen/Director: Manuel Motji Senaryo/Screenplay: Manuel Motii Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Federico Ribes Kurgu/Editing: Nieves Martin Müzik/Music: Jose Nieto Oyuncular/Cast: Alvoro de luno, 
Jose M. Cervino, Juon L. Goliordo, Alberto A. lopez. Ana Morzoo Yapım/Production: Xoloc P.C. Dünya 
Hakları/Export Agent: Xoloc P.C. Juon de Olios, 1 1 -1 3  28020 Modrid SPAIN 

1 986 1 35 mm. 1 Renkli (color) / 95' 
• 1 sponya Iç Savaşının ilk haftalarında birbirini tutmayon haberler ülkede korışıklık yaratırken, Angelilc 

Delicode di�er dört hastayle birlikte Toledo yakınlarındaki akıl hastanesinden koçmoyı başarır. 
Ayaklanan bazı birlikler, Modrid yolunda do�lorı kuşotmıştır. Halk daha güvenli yerlere do�ru yola 

çıkarken, bizim deliler, bilmeden çetelerin tozu dumono kottı�ı bir bölgenin ortasına düşer. Bir olay 
devrimcinin önderi olon El Rubio, asileri ortadon koldırmaya çalışan yörenin belolısıylo hesaplaşmak 
niyetiyle, adamlarıyla do�da soklanmoktodır. El Rubio'nun adamları do�da koçok delilerle karşılaşır. 
Korkunç bir yanlışlık sonucu kaçaklor onlara katı l ır. Savaş rüzgarlarının getirdi�i bu beraberlik hepsi için 
beklenmedik sonuçlar do�urocaktır . . .  

During the first weeks o f  the Spanish Civil Wor, while controdictory news reports spreod confusion 
throughout the country, Angelilc Delicode manoges to escope from the lunotic osylum in the 
Toledo oreo, olong with leur other potients. Meonwhile, same of the troops in uprising have 

formed o pocket in the mountoins on their march to Modrid. While the moior port of the inhobitonts of 
the province are making exodus to sofer ground, our loonies, without knowing it, end up in the heort of 
o region where the locol bigshot is wiping out the subversive elements. El Rubio, leeder of o bond of 
revolutionaries, is hiding out in the mountoins, with the idea of getiing even with the bigshot. El Rubio's 
men meet the escaping loonies in the mountoins. A disostrous mislake leods them to icin forces. This 
ollionce provoked by the winds of wor will have unforeseen consequences for all of them . . .  
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MAN UEL  MATJ I 

1 943 yılında Modrid'te do�du. 
E .O.C.'de yopımcılık e�itimi gördü. 
1972'den beri film senaryoları yazıyor. 
Eugenio Martin Vicente Escrivo, Pedro 
Mosso, Maric Comus, Fernondo 
Clomo, Fernando Mendez-leite ve 
Antonio Gimenez-Rico ile çalıştı. Üç 
filmde yopımcı yönetmeni olarak görev 
aldı .  "los Santes lnnocentes", "El 
Disputodo voto del Sr. Coyo" ve "El 
Hembre de Moda" filmlerinin senaryo 
çalışmalarına katıldı .  lsponyol 
Televizyonu için, "los Pintores del 
Prado", 11Cervantes", 11lo Mascara" 
ve "Turno de Oficio" filmlerini yaptı . 
LA GUERRA DE lOS LOCOS/ 
DElilERiN SAVAŞI yönetti�i ilk sinema 
filmi. 

Born in 1943 in Modrid. He studied 
Production in E .O. C. He has been 
working as o script writer since 1972. 
He worked with Eugenio Martin, 
Vicente Escrivo, Pedro Mosso, Maric 
Comus, Fernando Colomo, Fernondo 
Mendez-leite and Antonio Gimenez
Rico. He worked os associate 
producer in three films. He 
colloboroted in writing the screenploys 
for "los Santas lnnocentes", "El 
Disputodo Voto del Sr. Coyo", "El 
Hembre de Moda". He mode "los 
Pintores del Prada", "Cervontes", "lo 
Moscoro" and "Turno de Oficio" for 
TVE. LA GUERRA DE LOS LOCOS is 
his first feoture film. 



B iR Ü LKE - B i R  S iN EMA i SPANYA 
A COU NTRY - A C INEMA SPA IN 

CENNETTE BULUSALlM 
ESPERAME EN EL CIELO 
WAIT FOR ME IN  THE HEAVEN 

Yönetmen/Director: Antonio Mercero SenaryoiScreenplay: Antonio Mercero Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Manuel Rojos Kurgu/Editing: Rosa G. Solgodo Müzik/Music: Carmelo A. 
Bernaola Oyunculan'Cast: Jose Soriano, Jose Sazatarnil "Saza", Chus lompreave, Manola Codeso, 
Amparo Valle, Jose luis Barcelo Yapım/Production: B.M.G. Films, S.A. Dünya Hakları/Export Agent: RTVE.  
Subdireccion de Comercializocion y Venlas Cenlro Empresarial Somosaquas Soturno, 10 . 28023 Madrid 
SPAIN Tlx , 22053 proex e. 

ı987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 1 2' 

CENNETIE BULUŞALIM, 50'1i ve 60'1ı yıllarda, ispanya'da çok popüler olon bir soruya yanıt 
getiriyor, Franco'nun bir dublörü mü vardı? Filmimizin kahramanı Paulina Alonso, diktatöre olan 
benzerli�i nedeniyle bir anlaşmazlıklar ve serüvenler silsilesi içine düşer. Alonso, kaçırılarak 

diktatörün sarayı, El Pardo'nun mahzenlerine götürülür. Orada kendisine Franco gibi yürümesi, konuşması 
ve davranması ö�retilir. Çeşitli şaşırtıcı ve komik durumlar ortasında, barajlar açması, diplamatları kabul 
etmesi, maden ocaklarını ziyaret etmesi istenecektir andan. Diktatörle kusursuz derecede özdeşleşmesi çok 
be�enilir. Ama, sarayın mahzenlerindeki korkunç yalnızlı�ını gidermek için, gece kaçamaklarona 
başlayınca, çok komik durumlara, en e�lendirici anlaşmazlıklara neden olur. Bir yandan kendi karısıyla, 
işaretleşmelere dayanan yumuşak ve acıklı bir iletişim yöntemi sa�larken, öte yandan saraydaki gücünün 
tadını çıkarmaya başlar Alanso. Böylece, ı975'te Francisco Franco öldü�ünde, yanılsız kalan bir yeni soru 
çıkar ortaya, "Düşkünler Vadisi"nde gömülen kimdir, Franco mu, yoksa dublörü mü? Ancak karısı bilebilir 
bunu! 

WAIT FOR ME IN HEAVEN answers o question which became populer in Spain in the '50s and 
'60s. Did Franco have o double? In the film, our protagonist Paulina Alonso becomes involved 
in o series of misunderslandings and advenlures owing lo his l ikeness la the Dictator. He is 

kidnapped and taken to the bosements of the Dictator's Palace, El Pardo, where he is taught how to 
walk, laik and behave like Franco. He is forced, in surprising and humorous circumstances, lo open dams, 
accept credentials, and visit mines, and is congrotulated for his perfeci identification with the leader. Bul 
owing to the great loneliness in which he lives in the Palace basements, he arranges night-time 
escapodes, thus causing the most amusing misunderstandings and the funniest situations. On one hand, 
he arronges o tender and pothetic method of communication with his wife, through the No-Do, and on 
the other, he begins Ib feel the sweet taste of power at the Palace. And thus, when Francisco Franco 
dies en ı 975, o new question remains hanging in the air, Who is buried in the Valle de los Caidos? 
Franco or his double? Only his wife knows it! 

ANTONIO MERCERO 
ı 936 yıl ında losarte'de do�du. 
Volladolid Üniversitesinden Hukuk 
diplaması aldı . ı 959'da Sinema 
Araştırma ve Deney Enslitüsüne girdi 
ve ı 962 yı lında mezun oldu. lik filmini 
yönettikten sonra, senaryolar yazdı, 
kısa filmler cekti. ı964'den beri, 
isponyal Tel�vizyonundo çalıştı, 
belgeseller, özel programlar ve bir kaç 
seri film hazırladı. Önemli calısmaları 
cesitli ulusal ve uluslararası

' 
öd

,
ül 

ka�ondı . 

Barn in losarte, S pa in in ı 936. He gol 
o law degree from the University af 
Valladolid. In ı959, he eniers the 
Cinema Research and Experiences 
Institute and graduales in ı 962. Alter 
directing his first fealure, he wriles 
seripts and directs shorts. Since ı964 
he has worked in TVE, directing film 
reports, documentaries, special 
programs and o few series. His 
impartant works earned him several 
national and international awards. 

F iLMLERi 1 FILMOGRAPHY 
ı963 Se necesila chico/Bir çocuk 

aranıyor 
ı 97 4 Manchas de sangre en un 

coche nuevo/Yeni Arabada Kan 
lekeleri 

ı 976 los delicias de los verdes 
anas/Erotik Yı l ların Zevkleri 

ı 977 lo guerro de popo/Babanın 
Savası 

ı 978 Tobl · 
ı 982 lo proxima estocion/Gelecek 

istasyon 
ı 982 Buenos di as, senor 

manslruo/Günoydın Boy 
Canavar 
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B I R  U LKE - B I R  S I N EMA ISPANYA 
A COUNTRY - A C INEMA SPA IN  

EL DORADO 

Yönetmen/Director: Carlos Saura Senoryo/Screenploy: Carlos Saura Görüntü Yönetmeni/Photogrophy: 
Teadere Escarnilla Kurgu/Editing: Pedro Del Rey Müzik/Music: Alejandro Mosso Oyunculorı'Cost: lambert 
Wilson, Omero Antonutti, Gabriela Reel, Pepe Sancho, Patxi Bisquert Yopım/Production: CIA 
lberoamericana de TV S.A. Dünya Hakları/Export Agent: UGC Export 24 avenue Charles de Gaul le ,  
92522 Neuilly Sur  Seine FRANCE T lx ,  6 14487 

1987 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 51 '  1 6 .  yüzyılda, bir grup beyaz adam Amerika kıtasına egemen olmak üzere yola çıktılar. Kralın izni, 
Papa'nın kulsaması ile yapılan bir yolculuklu bu. Bu Fatihlerin çoğu, basit köylüler ve meteliksiz 
soylulardı. Onları bu yolculuğa iten şey ise orada kendilerini bekleyen zenginliklere ulaşma isteği idi; 

bu zenginlikler ispanya'ya döndüklerinde daha üst sınıfiara yükselleeekti onları. Kentlerin altından 
yapıldığı, insanların altın giysiler giydiği bu masal ülkesi El Dorado, 16 .yüzyıl ispanyolları için, balta 
girmemiş Amazan ormanlarının ardında, ortaya çıkarılmayı bekleyen gerçek bir ülkeydi. Pedro de Ursua 
önderliğinde 300 ispanya! askeri ve bir o kadar da yerli yardımcı, Eylül 1560'da bu intihar görevine 
başladılar. Ormanda geçirdikleri, ayaklanmalar ve kanlı olaylarla dolu bir yılın ardından, bu büyük 
fatihlerin sonuncusu, "Tanrının Öfkesi", lope de Aguirre, kendini, onu ve düşlerini herşeyi ile yutup yok 
etmek üzere olan armanın ortasında, bir başına, çıldırmış, terkedilmiş, ölüme mahkum bulacaktır . . .  

EL DORADO bir intihar yolculuğunun tutkulu öyküsüdür. Bu aynı zamanda, lope d e  Aguirre'nin hayatta 
kalma savaşımının da öyküsü; bazen, tarihsel bir gerçekten çok bir karabasana dönüşen, acımasız ve 
barbarca bir öykü. "lope de Aguirre'nin özgürlük çığlığı bugün bile latin Amerika'da yankılanmaktadır. 
Onun tüm davranışlarında, kendi yazgısını belirleme isteği yansırnoktadır ve bunu başarmak için de, bu 
dünyanın en güçlü imparatorluğuna karşı gelmek zorundaydı." diyor yönetmen. Olağanüstü güzellikteki 
geniş perde görüntüleri, rengarenk kostümleri, dramatik olaylar dizisi ve gerçekçi ayrıntıları ile bir 
üstün-yapım. 1 n the 16th century, a group of white men embarked on the conquest of the American continent. Their 

expedition was authorized by a king and blessed by a Pope. These men were the Conquistadors, for 
the most part humble peasanls or penniless nablemen. The driving force behind them was a craving 

for the riches which wauld allow them to mave up the social scale alter their return to Spain. The 
legendary land of El Dorado, where the cities were built af gold and men dressed in golden robes, really 
existed far sixteenth century Spaniards, just waiting to be discovered, samewhere beyand the 
impenetrable Amazanian jungle. Under its leader, Pedro de Ursua, same 300 Spanish soldiers and as 
many native helpers entered the jungle on the suicidal mission in September of 1 560, only to run 
headlong into a string of mutinies and blaodbaths until, a year later, lope de Aguirre, the last of the 
great conquistadors and the "Wrath of Gad" finds himseli mad, abandoned and daamed to death in a 
jungle about to engulf him and his dreams wholly. 

EL DORADO is the passianale story of a disastrous expedition. lt is alsa the tale of "lope de Aguirre's 
struggle for power and survival .  lt is a cruel, barbaric story, sametimes more of a nightmare than an 
histarical fact". Even taday, lope de Aguirre's own cry for freedam is utterly contemporary, its echoes stili 
reaching across latin America. More than anything else, his actions reflect a desire to choose his own 
destiny, and to do this he had to rebel against the most powerful empire in this world" says the director. 
Beautiful wide-screen photagraphy, colorful costumes, dramatic action and factual detail stands out in this 
ambitious super-productian. 
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CARLOS SAURA 

1932'de Huesca'da doğdu. Madrid 
Fi lm Okulunu bitirdi ve burada 1964 
yılına değin öğretmenlik yaptı. 1959'dc 
i lk uzun filmini yönelti. l ik Cannes 
adaylığı ve sansürle ilk karşılaşması bu 
filmle oldu. Kısa sürede dünya 
sinemasının önemli kişilerinden biri 
oldu, ve bir dizi uluslararası ödül 
kazandı. EL DORADO ile Cannes'da 
1 l . kez yeraldı. Bu, bir tüm zamanlar 
rekorudur. Saura iki kez de Oscar'a 
aday gösterilmiştir. 

8orn at Huesca in 1932. He 
graduated from the Madrid Film 
School and was a professor there till 
1964. In 1959 he directed his first 
feature film. lt earned him his first 
namination for Cannes and his first 
brush with Spanish censarship. He 
soan became an impartant personality 
in world cinema and won an array of 
major international awards. With EL 
DORADO, Saura chalked up his l l th 
seleelian at Cannes Film Festival, an 
all-time recard. He has alsa had two 
Oscar nominations. 

ÖNEMLI F I LMLERi 1 
SELECTIVE F ILMOGRAPHY 
19  59 los Golfos/Serseriler 
1 963 Lianto por un bondide/Bir 

Haydut için Ağıt 
1965 lo Caza/Av 
1967 Peppermint Frappe/Nane 

Kokteyli 
1970 E l  Jardin de los Delicias/Zevk 

8ohçesi 
1 972 Ana Y los lobos/Anna ve 

Kurtlar 
1977 Elisa, vida mia/Aşkım Elisa 
1979 Mama Cumple Cien 

AnasiAnnemiz 1 00 Yaşında . 
1981  Badas de Sengre/Kanlı Düğün 
1983 Carmen 
1985 El Amor Brujo/Büyülü Aşk 
1 987 El Dcrada 
1 988 lo Noche Oscura/Karanlık 

Gece 



DR. NEJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI'nm değerli kotkt!onylo 
gerçekleştirilmiştir. 

We should /ike to thonk DR. NEJAT ECZAClBAŞI FOUNDATION for 
their contributions. 
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8. iSTANBUL ULUSLARARASI FiLM FEST iVALi 
8th iSTANBUL INTERNAT IONAL FILM FESTIVAL 

1989 
ULUSAL YARISMA SECiCi KURULU 

, , JURY OF THE  NAT IONAL COMPETIT ION 
Başkan/President 
Ömer KAVUR 

Üyeler/Members 

ibrahim ALT INSAY 
Can GÜ RZAP 

Gülsüm KARAMUSTAFA 
Yalçın TURA 



U LUSAL YAR IŞMA TÜRKiYE 

DÜNDEN SONRA, YARINDAN ÖNCE 

AFTER YESTERDAY, BEFORE TOMORROW 

Yönetmen/Director: Nisan Akman SenoryoiScreenplay: Eriş Akman Görüntü Yönetmeni/Photography: Erol 
Sayıbaşı Kurgu/Editing: Nevzat Dişiaçık Müzik/Music: Onno Tunç Oyuncular/Cast: Zuhol Olcoy, Eriş 
Akman, Sedef Acer, Güzin Özya�cılar Yapım/Produdion: Eriş Akmon,EKS Yopı.m Dünya Hakları/Export 
Agent: EKS Yapım Gazeteci Erol Dernek Sok. Han il Han 1 1 /4 80060 Beyo�lu-lstanbul 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) / 1 00' 

Gl ,  kocası Bülent'i seven, çalışan bir kadındır. Fakat çalışma saatlerinin düzensiz olması ve aynı 
amana gelmemesi birbirlerini sık sık görmelerini engeller. Karısını yeterince görememek Bülent': 

bıktırmıştır. Gül'den işini bırakmasını ve bir çocuk yapmosını istemektedir. Gül ise karorsızdır; 
kocasını sevmekiedir oma işini de bırakmak istememektedir . . .  Seldo, çiflin en yakın arkadaşıdır. Gül ile 
Bülent, ona dünyanın en mutlu kadını gözüyle bakmaktadır. Seldo, Gül'e mesle�ini bırakması için yardım 
eder. Gül, işini bıraktıktan sonra kendisine olan güvenini kaybeder ve Bülent'in genç esistanı Pelin'i 
kıskanmaya başlar. Pelin de sanki ona nisbet yapar gibi dovranmaktadır; sanki Gül'le gizli bir savaşa 
girmiştir genç kadın. Bu kıskonçlı�ın sebep oldu�u mutsuzluk, çiflin birbirine olan sevgi ve saygısını 
azaltmaya başlamıştır. Ateşli bir tartışma sırasında Bülent'in söyledi�i bir söz Gül'ün gerçekleri görmesine 
sebep olur. Işine döner, fakat herşey umdu�u gibi gitmez. Evlilikleri her geçen gün daha çekilmez bir 
beraberli�e dönüşür . . .  

B u  film, ço�daş Türkiye'nin pek sözü edilmeyen bir sorununun altını çiziyor. Ekonomik zorluklor kaşısında, 
yaşam savaşını sürdürebilmek için, kadınlar do kocaları gibi çalışmak zorunda günümüzde. Ama kadınlar 
zamanla çalıştıkları işi sadece bir kazanç kopısı olarak görmekten vazgeçip, başarılı bir kariyer kadını 
kimli�ini kazandı�ındo, sorunlar çıkmakta ortaya. Özellikle aydın kesimde bu sorunlar daha geniş 
boyurlara erişmekte. 

is a working woman who loves her husbond, Bülent. But they can not see much of each other 
cause they both work in films and their irregular working hours do not match. Bülent complains 

bout not seing enough of his wile. He wants Gül to give up her career and have o baby. Gül is 
in a great dilemma; she loves both her husbond and her work very m uc h . . .  Seldo, couple's best Iri e nd, 
helps Gül to decide to give up her career. Alter leoving her work Gül starts losing sell-conlidence and 
gets very jealous of Pelin, Bülent's young ossistont. Pelin alsa behaves in an odd manner: it is as il she is 
in a seeret war with Gül. The unhappiness which is the main reason in this jealousy starts damaging the 
love and the respect the couple have for each other. During a heated discussion, something Bülent says 
makes Gül see the truth and she goes bock to her work. Alos, this mokes their marriage even more 
difficult to last . .  

I n  this film, the authors try to underiine a n  unspoken problem that arises i n  today's modern Turkey. Due to 
the economical stroins, the wives as well as their husbands are forced to work, to make ends meet. In  
time, wives turn into successful career women, rather than locking onte their work just os o mere way of 
earning money. This problem reaches even wider seepes in intellectuol circles. 

N i SAN AKMAN 

1 958'de Ankara'da do�du. Ankara 
Radyosu Çocuk Tiyatrosu ve özel 
tiyatrolarda çocuk oyuncu olarak 
çalıştı. Lise e�itimini istanbul'da 
tamamladıktan sonra, birçok lilmde 
kamera esistanı daha sonra yönetmen 
esistanı ve 1977-1979 yıllarında 
Istanbul Televizyon'unda çeşitli dramo 
ve belgesel filmlerde program 
yardımcısı olarak çalıştı. 1 985 yıl ı 
sonuna kadar serbest lotogralçıl ık ve 
çeşitli reklam şirketlerinde prodüktörlük 
yaptı. 1 985 yılında ilk reklam filmini, 
1 986 yılında ilk uzun metrajl ı filmi 
"Beyaz Bisiklet"i yönetti ve bugüne 
kadar 3 uzun metrajl ı film ve 27 
reklam filmi yaptı. 

Born in Ankara in 1958. At an early 
age she started working as a child 
actor. Alter completing her high school 
educalian in Istanbul, she started 
working in the film industry lirst as 
dapper loader, focus puller, than as 
assistant director in many leature lilms. 
Between 1 977-1979 she worked as 
Production Assistant for Istanbul TV in 
many drama and documentary 
programs. Between 1 979-1 985 she 
worked as free lance photographer on 
TV commercials. In 1985 she directed 
her first TV commercial and in 1986 
her lirst feature "White Bicycle". To · 
date she has directed 3 feature films 
and 27 TV commercials. 

F iLMLERI / F I LMOGRAPHY 
1986 Beyaz Bisiklet/White Bicycle 
1987 Bir Kırık Bebek/A Broken Doll 
1 988 Dünden Sonra Yarından 

Önce/Alter Yesterday, Belere 
Tomorrow 
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YAN S IMA 

REFLECTION 

Yönetmen/Director: Taner Aşkın SenaryoiScreenplay: Taner Aşkın Görüntü Yönetmeni/Photography: Ümit 
Ardabak Kurgu/Editing: Yusuf Aldırmaz Müzik/Music: Arif Erkin Oyuncular/Cast: Nilgün Akçao�lu, Mahmut 
Cevher, Merih Akalın, Haluk Kurto�lu Yapım/Production: Taner Aşkın, Star Film 

1989 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 78' 

Bir trafik kazası geçiren Murat, hastaneden altı aylık hamile karısı Arzu yerine, beş yı l önce birlikte 
oldu�u Sevgi'yi arar. Sevgi durumu Arzu'ya haber verir. Hastaneye korkular içinde kocasını görmeye 
giden Arzu, ondan artık kendisini görmek istemedi�ini ö�renir. Doktor, bunun şok sonucu ortaya 

çıkmış bir bunalım oldu�unu belirtirse de Arzu, bunun bunalımdan çok, bir iç hesaplaşma oldu�unu sezer. 
Kendinin ve do�acak çocu�unun gelece�i için Murat ile birlikte geçmişe seyahat etmeye razı olur. iç 
korkularından, iletişimsizlikten, insanların iki yüzlülüklerinden, çifte standartlardan, anlayışsızlıklardan ve 
ihanetlerden oluşan bir labirent içinden geçerek geçmişle bugünü içiçe yaşayan çift, herbiri kendi 
açısından ve dünya görüşünden yola çıkarak aynı yerde buluşur. Iki katlı evlerinin alt ve üst kapılarından 
evlerine girerierken film biter. Bugün geçmişin bir yansımasıdır. Bugünü yapan dündür ve insan ne denli 
u�raşırsa u�raşsın dünü, dolayısıyla bugünü de�iştiremez. Ama de�iştirebilece�i bir tek şey vardır elinde: 
Yarın. Mirat, who has had a car accident, calls Sevgi from the hospital ,  a woman he was together with 

ve years ago, instead of his six-months pregnant wife, Arzu. Sevgi calls Arzu about the accident. 
rriving at the hospital in fear, Arzu learns from her husband that he doesn't want to see her 

anymore. Although the Doctor tells her that this might be a depression, Arzu senses that rather than 
being a depression, this is a sart of inner confrontation. For the sake of her own and her yel to be born 
child's future she agrees to set off on a journey to the post with Murat. Passing through a labyrinth of 
hidden fears, lock of (ll)mmunication, the hypocricy of people, double standards, intolerance and deceit, 
the couple experience the preseni and the pasi at the same time and gel together in the same place, 
each having started out from their own point of view and philosophy of life. The film ends as they enter 
!heir two-stories house from the upstair and the downstair doors respectively. What makes taday is 
yesterday, and no matter how much a person tries, he or she can not change taday by way of 
yeslerday. But !here is one thing you can alter, and that is tomorrow. 
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TAN E R  AŞKIN  

1 943 yılında Salihli'de do�du: ilk 
ö�retimini Alaşehir ve Manisa'da. Orta 
ve Lise ö�renimini Galatasaray 
lisesinde yaptı. 1969-1973 yılları 
arasında Paris'te yaşadı. 1979 yılında 
dil ö�renimi çalışmaları için londra'da 
kaldı. 1983-1986 yıl larında ise 
Hamburg'ta bulundu. 1987 yılı 
başında Türkiye'ye dönerek Varlık Film 
Genel Müdürlü�ünü üstlendi. Projelerini 
kendi seçerek yapımiarını üstlendi�i 
filmierin ço�u çeşitli festival ve 
şenliklerde dereceler aldı. Daha sonra 
görevinden ayrıldı ve kendi yapım evini 
kurdu. VANSIMA yönetmen olarak 
yapımcılı�ını üstlendi�i i lk filmidir. 
Mayıs 19B9'da gerçekleştirilecek 
'Erteleme" isimli bir proje üzerinde 
çalışmaktadır. 

Born in Salihli in 1943. He had 
elementery educalian in Alaşehir and 
Manisa, and high school educalian in 
Galatasaray lycee. He lived in Paris 
between 1 969 and 1 973. He studied 
English for a year in london in 1979. 
He lived in Hamburg from 1983 to 
1 986. Returning to Turkey in 1 987, he 
became general director af Varlık Film. 
He chase ta produce films which 
received awards in various festivals. 
He resigned from his job to set up his 
own production company. 
REFLECTION is his first film as director 
and producer. At the moment, he is 
working on a new film project, called 
"Postponement" which he is going to 
start in May, 1989. 



ULUSAL YARI SMA TÜRK iYE  

NATIONAL COMPETIT ION 

UCURTMAYI VURMASINLAR 
# 

DON'T LET TH EM SHOOT THE  KITE 

Yönetmen/Director: Tunç Başoran Senaryo/Screenplay: Feride Çiçekoğlu Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Erdal Kahroman OyuncularfCast: Nur Sürer, Ozon Bilen, Rozet Hubeş, Sevgi Sakarya, Yosemin Alkoya 
Yapım/Produdion: Cengiz E rgun Tunç Boşoran Odak Film/Mognum Film Dünya Haklorı/Export Agent: 
Odak Film Gazeteci Erol Dernek Sak. Ermon Han Kat 4 Beyoğlu-istonbul 

1989 1 35 mm.  1 Renkli (color) 1 1 00' 
• 1 nci, düşünceleri nedeniyle cezaevine girmiş bir siyasi hükümlüdür. Barış ise, esrardon hüküm giymiş bir 

sivil hükümlünün beş yaşındaki oğludur. Dışarıda kendisine bakocak kimse olmadığı için henüz 
bebekken cezaevine gelmiştir ve orada büyür. Doğayı, dış dünyayı, sevgiyi inci aracı l ığıyla tanır. Dış 

dünya ile tek bağ, avludon izieyebildiği küçük bir gökyüzü parçasıdır. Bir sabah minik gökyüzünde 
gördüğü uçurtmo Barış'ı çok heyeconlondırır. Uçurtmoyı renkli kocamon bir kuş sonmıştır. Inci, Borış'o dışarı 
çıkorso onu do götüreceğine ve birlikte uçurtmo uçurocoklorıno söz verir. Ancak inci, Barış'ın annesinden 
önce tahliye olur ve çocuğa verdiği sözü tutomoz. Barış inci'yi öylesine özler ki inci'nin bir gün uçurtmo 
olup döneceğine inanır. Ve günün birinde avlunun tepesinde yeniden görüverdiği uçurtmo, bu yüzden 
dehşetli sevindirir Borış' ı .  Barış'ın sevinci tüm kadınlara, kızlara yaydır. Avluda coşkulu bir kutlama havası 
oluşur. Ancak, bu coşkuyo katılmayonlar do vardır. Uçurtmoyı önce engellemeye, sonra vurmaya çalışırlar. 
Ve uçurtmo, sanki Borış'o el sol loyorok, kopup gökyüzünde yükselir gider. Bir kez daha Borış'ı bırakıp 
gidiyor mudur uçurtmo, yoksa onu do alıp inci 'ye mi götürüyordur? Yanıtı verecek olon izleyicidir. 

UÇURTMAYI VURMASINLAR bir sevdo öyküsü, alışı lmadık türden bir sevdo öyküsü. Beş yaşındaki bir 
oğlan çocuğu, o yaş için hiç de olağan sayılmayacak şortlarda rostlodığı bir genç kodını tutkuyla özler. 
Fi lm, inci'nin gidişinin ve sözünü tutmoyışının Barış'da yarattığı özlemle düşkırıklığının öyküsüdür. Bu aynı 
zamanda, özgürlük kavramı, "inci ile birlikte uçurtmo uçurtmok"ton ibaret olon bir çocuğun gözünden 
duvarları sorgulomomızı sağlar. Oykü boyuneo Barış'ın burukluğunu sezeriz. Sevdikleri hep ellerinden 
alınmaktadır. Ama umutlar tükenmez . .  

• 1 nci is o politicol prisoner. Barış is the son ol o non-poiilical prisoner who has been put in ioil os o 
drug seller. The boy has been condemned to grow up in prison since there is nobody to toke core of 
him outside. He leorns obout the noture, the world outside and ollectio� through inci. His only contoct 

with the outside world is the smail piece ol sky viewed from the courtyord. A kite which he sees one 
morning in this smail sky excites him very much. He tokes the kite for o huge colorful bird. inci tells him 
that she will toke him out and they will !Iy o kite together. But inci is to leove the prison lirst and she can 
not keep her promise. Barış misses Inci so much that he believes she'll return one day os kite. And one 
day, when he sees anather kite to oppeor in the sky, he cheers up modly. His sheer excitement and 
cheer spreod all over the prisoners and knit them into o whole. But this

. 
is too much for someones. They 

try to prevent the kite lirst, and they shcot it loter. And the kite breaks owoy from its string and llies owoy 
up in the sky. ls it once more leoving Barış behind or does it toke him owoy to inci? This is for ıhe 
spectotor to onswer . . . 
DON'T LET THEM SHOOT THE KITE is o love story, o love story of on unusuol kind. This is the story ol 
o boy only live-yeors-old, who misses possionotely o young womon he has met in circumstonces not very 
usuol for o child ol his age. lt lets us question o world ol wolls through the eyes of o child, o child for 
whom freedam meons to fly o kite together with Inci. Throughout the story we !eel the resenimeni of 
Barış. Whot he loves deorly seems to be olwoys token owoy from him. But there is olwoys hope . .  

TUNÇ BAŞARAN 

1 938'de doğdu. Edebiyat Fakültesi'ni 
yarıda bıraktı ve sinemaya Memduh 
Ün'ün yonında senaryo diyaloğu 
yazorak b<Jşlodı. Uzun bir süre 
Memduh Un'ün asistanlığını yaptı. Bu 
orada Lütfi Akod, Halil Reliğ, Atıl 
Yı lmaz, Ertem Göreç gibi 
yönetmenlerin yonında do asistanlık 
görevi yaptı. 1 964'te i lk filmi "Hayat 
Kovgosı"nı gerçekleştirdi .  Aralarında 
"Koro Mehmet", "Murtozo", "Gönüllü 
Kahramanlar", "Gece", "Fotih'in 
Fedoisi", "Cafer Bey", " 10  Korkusuz 
Adam", "Konyokçı" olmak üzere 40 
kadar !ilmin yönetmenliğini yaptı . 
1 972'den sonra sinemaya ara verdi, 
reklam filmdiğine yöneldi. 1 986'do 
"Biri ve Diğerleri"ni gerçekleştirdi. 
UÇURTMAYI VURMASINLAR son filmi. 

Born in 1 938. Alter ottending the 
Foculty of Literoture for o while he lelt 
school and storted working os o script 
writer for director Memduh Ün .  He 
then continued to be the assistant ol 
Memduh Ün for o long time. 
Meonwhile he olsa worked os on 
assistant to such directors os Lütfi 
Akod, Holit Reliğ, Atıl Yı lmaz, Ertem 
Görec. In 1 964 he reolized his first 
feotur� "Survivol". Till 1 972 he 
directed obout 40 lilms. Alter 1 972 he 
switched to commerciols. He reolized 
"One and the Others" in 1 986, alter 
o long period ol silence, DON 'T LET 
THEM SHOOT THE KITE is his lost 
movie. 
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GECE DANSI TUTSAKLARI 

CAPTIVES OF A N IGHT DANCE 

Yönetmen/Diredor: Mahinur Ergun Senaryo/Screenplay: Mahinur Ergun Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Erdo�a� Engin Kurgu/Editing: Mevlut Koçak Müzik/Music: Fuat Domaniç Oyuncuları'Cast: Hülya Koçyi�it, 
Cihan Unal, Amanda J. Grant, Orçun Sonat, Suhan Baydar, Ali Sürmeli, Meltem Savcı Yapım/Production: 
Hakan Balamir Dünya Hakları/Export Agenl: Hakan Film Erol Dernek Sok. Erman Han. Kat, 5 
Beyo�lu-lstanbul 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 93' 

Zeynep'in yoşamında geceleri yozdı�ı öykülerin önemi çok büyüktür. Haluk, gezginci yaşamını bir gün 
dizginlemek zorunda kalmış başarılı bir gazete yöneticisidir. Zeynep ve Haluk, gazete yaşantısında 
karşılaştıklarında orta halli bir aşkı üretirler. Bir dans ö�rencisi olan Hayal, patırtı l ı  ve tutkulu kişili�iyle 

Zeynep'in evine pansiyoner olarak yerieşirken Haluk'u gençli�e do�ru bir yolculu�a sürükler. Haluk'un 
yönetmen arkadaşı Kenan, bu üçlü öyküyü bir film kurgular gibi yönlendirir. Aylar sonra aşklar biterken 
Hayol ve Zeynep, Kenan'ın filminde buluşurlar. Hayal, ucuz bir sanat ortamında şaşkın bir oyuncu, Zeynep 
kendini filmlerle avulan bir senaristlir. Haluk ise gençli�inden kalma bir ça�rıya uyarak tekrar gezginci 
gazetecili�ine dönmüştür. Yanlış zamanlamalar ve geri dönülmeyen eski duygulada yaşam, bu üç kişi için, 
iç ritmi bozuk bir film gibi gelişmiştir. Çekilen film ise yeni hayallerin ve umutların bahanesidir . . .  11e stories she writes a t  night play a n  important role i n  Zeynep's life. Haluk, forced to put a n  end to 

is wanderer's life is now o successful newspaper director. Meeting in the press world, Zeynep and 
Haluk start on o moderate love. Hayal, o dance student, moving into Zeynep's house as tenant, 

leads Haluk along o journey to his youth with her boisterous and passionate personality. Haluk's friend, 
Kenan who is o film director, shapes this menage-o-trois as if setiing up o film. Months later, alter all the 
emotions have come lo on end, Hayol and Zeynep meel again in Kenon's film. Hayal is o confused 
octress in the world of lake art and Zeynep is o script-writer, cansoling herseli witfi films. Haluk, heeding 
to the call of his young days, has gone back to his job os o wondering newspoper correspondent. With 
the wrong timing and irrevocable feelings, life has revealed itself as o film locking in inner rythm for these 
three people. The film they are making is just on exeuse for fresh fantasies and ho pes . .  
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MAH i N U R  ERGU N 

1956 yılında Bursa'da do�du. · 1978'de 
Ankara Basın Yayın Yüksek Okulu 
Sinema TV Bölümünü bitirdi .  Reklam ve 
tanıtım filmleri yaptı. 1987'de i lk uzun 
filmini yönetti. Filmlerinin senaryolarını 
yazdı . 

Born in Bursa in 1956. She graduoted 
from Cinema and TV Ankara Press 
and Publishing College. She has made 
commercials and introductory films. 
She mode her first feoture film in 
1 987. She has alsa written the seripts 
of her films. 

FiLMLERi 1 Fl LMOGRAPHY 
1987 Yabancı Bir Sevgi/A Stronge 

love (Video) 
1 988 Gece Dans ı Tutsakları/Captives 

of o Night Dance 



ULUSAL YAR IŞMA TURK IVE  

POLIZEI 

Yönetmen/Director: Şerif Gören Senaryo/Screenplay: Hüseyin Kuzu Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Erdal Kahraman Kurgu/Editing: Mevlut Koçak Müzik/Music: Timur Selçuk Oyuncular/Cast: Kemal Sunal, 
Babeti Jutte, Yalçın Güzelce, Kaya Gürel, Nilüfer Usku, Nuri Sezer Yapım/Production: Penta Film Dünya 
Hakları/Export Agent: Penta Film Valikonağı Cad. Modül Galeri içi 43 Nişantaşı-istanbul 
1988 1 35 mm. 1 Renkli icolor) 1 95' 

Ekber, küçük yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya gelmiş ve şimdi Batı Berlin'de çöpçülük 
yapan biraz saf bir gençtir. Türklerin yoğun olduğu bir bölgede, onların orada oluşturduğu karmaşık 
ültürün içinde yaşamaktadır. Saflığı yüzünden itil ip kokılon Ali Ekber çevrede sevilmektedir de. Ali 

Ekber kendisinden daha genç bir kuşağın gençlerine özenmektedir. Bu çevre de, Ali Ekber'in görüp sevdiği 
bir kızın "tovlonması" konusunda ono bir oyun oynar. Ali Ekber küser onlara. O kendisinin yokışıklı 
olduğunu sonmokto ve bazı ayak işlerini yaptığı Türk Tiyatrosu'nda yedek ligüran olarak çalışmaktadır. 
Bozuk bir Türkçe konuşan tiyatronun Alman yönetmeni ile orası iyidir. Çevresi tarafındon küstürülen Ali 
Ekber, oyuncu gerektiği için tiyatroda ligürenlığa başlar. Bir polis rolüdür bu. Yönetmene süt olmak için 
polis giysisi içinde bakkala giden Ali Ekber'i daha önceleri kendisine kötü davranan bakkol tanımaz. Bu, 
Ali Ekber'in kofasında kurnozco bir düşünce oluşturur. Bıyıklarını kesen Ali Ekber artık polis giysisi ile 
sokaklarda ve eski çevresi içindedir. O yeni kimliği i le eski çevresinden intikamını alı rken bir yondon do 
gerek Türk, gerekse Alman toplumu içinde kendince gördüğü bazı o kseklıkları düzelimeye kalkacaktır . . . 

Ekber had moved to Germony with his family when he wos smail child. He is o sornewhat noive 
oung man who now works os o sweeper in West Berl in. He lives in o district with o Turkish 
ajority and within o complex culture formed by them. Although mistreoted ot times, he is quite 

populer omongst the Turks. He likes the younger generatian and tries to imiiate them. His young lriends, 
when they find out obout o girl that he has o crush on, play o trick on Ali Ekber and offend him. Ali 
Ekber thinks he is good-looking, and he works in the Turkish Theotre, sametimes playing minor paris. He 
gets olong with the German director of the group. He storts to reheorse the port of o policemon. The 
locol grocer doesn't recognize Ali Ekber when he see s him in the palice un ilc rm. This gives Ali Ebker o 
bright idea. He shaves his moustoche and storts to wolk araund in his uniform. While toking o sert of 
revenge from his co.mmunity in his new identity, he wil l olsa tryto solve the problems he detects in Turkish 
and German societies ... 

ŞER iF  GÖREN 

1 944 'te iskeçe'de do.ğdu. Sinemaya 
kurgucu o.lorok girdi, daha so.nro 
yönetmen asistanlığı yaptı. 197 4 'te, 
yarım kolon "Endişe" adlı filmi 
tamamlayarak, yönetmenliğe başladı. 
On yılda o.tuzu aşkın film yaptı. Şerif 
Gören, 1982 Cannes Film Şenliği'nde 
Co.sto Govres'ın "Kayıp" filmiyle 
birinciliği paylaşan "Yo.l" ile, Türk 
sinemasına en büyük ödülü kazandırdı. 

Bo.rn in 1 944 in iskece. Storted his film 
coreer os on editor, 

'
co.ntinued with 

assisting directors. He reo lized his lirst 
film "Endişe", in ı974. He directed 
mo.re than thirty lilms in o decode. He 
contributed to. Turkish Cinemo by 
winning the lirst prize in Cannes, in 
ı 982 with "Yo.l". He had shored the 
prize with "Missing" of Co.sto Gavros. 

ÖNEMLi F iLMLERi 1 
SELECTIVE FI LMOGRAPHY 
ı 97 4 Endişe/Anxiety 
ı976 iki Arkodos!Two. Friends 
ı 977 Nehir/The 

·
River 

ı 979 Almanya Acı Votan/Germony, 
Bitter Ho.melond 

ı 982 Yol 
ı983 Derman 
ı 984 Firor/Escope 
ı 985 Kon/Bio.od 
ı 985 Kurboğolor/Fro.gs 
ı 987  On Kodın/Ten Wo.men 
ı 988 Po.lizei 
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F IREFLY 

Yönetmen/Director: !smail Güneş Senaryo/Screenplay: A. Fuat Onan-Canan Öztürk Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Halil Güngör Müzik/Music: Cem ldiz Oyunculan'Cast: Nur Sürer, Mehmet 
Aslantuğ, Savaş Dinçel, Kutay Köktürk Yapım/Production: Varlık Film Dünya Hakları/Export Agent: Varlık 
Film Yeniyol, Polat Celil Ağa Iş Hanı Kat. 10 Mecidiyeköy-lstanbul 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 1 08'  

Bir çeviri bürosunda çevirmenlik yapan Duygu, doktor kocası Yı lmaz'la nedenini tam olarak bilmediği 
yalnızlıklar yaşamaktadır. Kendi alanında ilerleme çabası içinde olan Yılmaz, işlerinin yoğunluğu 
yüzünden, Duygu'nun çektiği yalnızlığın farkına varamamakta, onun hırçınlığına bir yanıt 

verememektedir. Duygu içinde bulunduğu boşluktan kurtulmak için, kendini çevirilere vermiştir. Genç kadın, 
iç çelişkilerinden kurtulmak için zaman zaman çocukluğuna sığınır, babası Rıza Bey'le bir gramolondan 
çıkan şarkıyo eşlik ettiği günleri hatırlar. Duygu'nun geceleri kardeşi Haluk'la birlikte ateş böceği topladığı 
ahşap ev, aynı zamanda onda uzun yıl lar etkisini sürdürecek alayların bir simgesi olacaktır. Duygu, bu 
eski ahşap evde oturduğu yıllarda, bebekliğinden beri tanıdığı Nermin'i çeviri bürosunda sekreter olarak 
işe aldırmıştır. Müteahhitlik yapan enişte Sedat, Duygu'nun abiası Ayla'yı sıkıştırarak eski evin yerine . 
aparlman dikmeye çalışmaktadır. Duygu, acı-tatlı birçok olay yaşadığı bu evi yıktırmak istememektedir. Işte 
tam bu sıralarda enişte Sedat'ın, ablasını Nermin'le aldattığını öğrenmesi, Duygu'nun düzelmekte olan ruh 
halini yeniden altüst eder. Bu arada Duygu, kocasının kendisini iş arkadaşı Müge ile aldattığı evhamına 
kapılır. Duygu, yaşadığı olayların etkisiyle, çevresindeki bütün ilişkilerin yapay, bencil ve kişisel çıkarlar 
üzerine kurulu olduğunu düşünmeye başlar. Bu çarpık ilişkiler zinciri, sonunda Duygu'nun senelerdir üzerine 
titrediği Nermin'i de içine almıştır. Kocasından bir çocuk beklernesi bile Duygu'yu iç kaosundan kurtarmaya 
yetmeyecektir. Duygu'nun Nermin'i bu çember dışına çıkarma telaşı yeni acı olaylara gebedir. Artık Duygu 
için tek bir çıkış noktası kalmıştır . . .  

Duygu, a translator, leads o life of solitude. Her husband Yılmaz, trying to impr!Jve himseli a s  a 
doctôlr, doesn't realize Duygu's loneliness, and her demoralization remains unnoticed. She has 
completely devoted herseli to her work. She sametimes resaris to her childhood memories and 

recalls the days she lived with her father in o house where she caught fireflies with her brother Haluk. 
This house is to become the symbol of many events that influenced her later life. Duygu's relations with 
Yılmaz are about to gel belter when she finds out that Nermin, an old friend, is having an affair with her 
sister's husband Sedat. This leads to new conflicts within her. Sedat, who is o contractor, is trying to 
persuade Duygu's sister Ayla to erect a building in the old house's land. Duygu doesn't want the old 
house to be pulled down, because it means so much to her. Meanwhile she starts to think that her 
husband is belraying her with o colleague, Müge. She feels that all her relations are nothing bul a chain 
of artilicici and selfish interests. The fact that Duygu is pregnant does not save her from the chaos. And 
her attempts to keep Nermin out of it will lead to even more tragical events. There is only one way out 
for Duygu . .  
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i SMAil GÜNEŞ 

1961 yılında Samsun'da do9du. 
Sinemaya olan büyük ilgisi onu ilk kez 
1 978 yılında "Yeşilçam Sokağı"na 
getirdi ve ünlü yönetmen Natuk 
Baytan'ın yanında asistanlığa başladı. 
ilk asistanlık deneyiminin hemen 
ardından yönetmenliği denedi ve 8 
mm'lik kısa metrajlı konulu bir film çekti 
"Karanlık Bir Dönemdi/Kurtalan 
Ekspresi" adlı bu film ile IFSAK 
yarışmasına katılan Güneş, iFSAK ve 
YAZKO ödüllerini kazandı. 1982 
yılındaki bu başarının teşviki ile kısa 
metrajlı filmler çekti. 8 mm'lik eğitim ve 
reklam filmleri yönetmenliği yaptı ve 
böylece TV reklam filmlerinde de 
yönetmenlik yapma imkanı buldu. 
Daha sonraki yıl larda gazeteciliğe 
başlayarak Tercüman Gazetesi'nde 4 
yıl foto muhabirliği yapan Güneş 198� 
yılında ilk uzun metrajl ı filmini çekti. Bu 
film Güneş'e iki ödül kazandırdı .  

Born in Samsun in 1961 . He entered 
the film world as assistant to Notuk 
Boytan in 1978. lnter he shot o 8 mm 
short, "lt wos o Dark Age". He won 
the IFSAK and YAZKO prizes with this 
film. He made several short films in 
1982. He alsa directed same 
educational lilms and TV commercials. 
He worked as a photographer for the 
newspaper Tercüman. He shot his first 
award-winning feature film in 1986. 

FiLMLERI / FI LMOGRAPHY 
1 986 Gün Doğmadan/Befare Sunrise 
1986 Süleyman Nazif (TV) 
1 987 Biz Doğarken Gülmüşüz/Born 

to lnugh 
1 988 ikinci Kattaki At/The Horse on 

the Second Floor (TV) 
1988 Yusufcuk (TV) 
1988 Ateş Böceği/Firefly 



U LUSAL YARIŞMA TURK IVE  

NATIONAL COMPETITION TURKE� 

ÜCÜNCÜ GÖZ 
# 

THE TH I RD EYE 

Yönetmen/Diredor: Orhan O!ıuz Senaryo/Screenplay: Nuray O!ıuz Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Orhan O!ıuz Kurgu/Editing: lsmail Kalkan Müzik/Music: Onay O!ıuz, Önder Focan OyunculariCast: Tarık 
Akan, Selçuk Özer, Meral Konrat, Aliye Rono, Ferdağ Ferdağ, Yaman Okay Yapım/Production: Tarık Akan 
- Orhan O!ıuz, Yol Film ltd. 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (colorl 1 87' 

Senarist bir yönetmenin feodal toplumu yansıtmayı amaçladığı filmiyle ilgili çalışmaları, araştırmaları ve 
tasarımları . . .  Yönetmenin köy kökenli olmasından kaynaklanan iç çatışmaları, id-ego-super ego 
üçgeni içinde girdi!ıi bunalım ve yaşadığı halüsinasyonlar, filmindaki kahramanı yaratmasıyla 

sonuçlanır. Aydın kişili!line karşın feodal yasaların ve aklörenin etkisinden bilinçaltında sıyrılamayan 
yönetmen, yarattığı oyuncusuna kendi ilkel benli!ıini vermiştir. Böylece yaşamı algılayışı doğrultusunda 
yapmak istedikleriyle, oyuncusunun kimli!ıi birbirine karışmış, zorunlu bir çatışma doğmuştur. Üç benlik 
arasında büyüyen çahşma, yönetmenin beyninin patlaması ve sanatçılara özgü bir yeti, altıncı duyu diye 
tanımlayabilece!limiz "üçüncü göz"ünü açıp filmi gerçekleştirmesiyle noktalanır. T:e research, studies and projects of a film director, who is alsa a script-writer, for his next film, which 

would reflect the feudal society . . .  His inner sirile arising from his peasant's arigins, the erisis he is 
gaing through because af the id-ego-superega dilemme and his hallucinatians come to an end as 

he creates the here for his film. Although he is an intellectual, he can not rid himseli of the effects of 
feudal law and custams in his subcansiaus being sa he transpases his primitive seli to his here. In this 
way, his ombitions in accordance with the way he perceives life, meddling with his hero's identity, 
produces a forceful struggle. As a resul! of the growing struggle between the three selves, the director's 
brain bursts out and he linally realizes his film when he opens up his "Third Eye" which we can deline 
as the sixth sense, an attribute peculiar ta creative artists. 

ORHAN OGUZ 

1 948'de Kırklareli'nde doğdu. 
Sinemaya kamera asistanlığı i le 
başladı. Görüntü yönetmeni alarak i lk 
deneyimini, 1978'de gerçekleştirdi. 
1 983'de "Tomruk" 1 985'de "Amansız 
Yol ", "Dul Bir Kadın", "Fırtına 
Gönüller" filmleri ile Altın Portakal En 
Iyi Görünru Yönetmeni ödüllerini aldı. 
1 987'de sinema yazarları deme!li En 
iyi Görüntü Yönetmeni ödülünü, aynı 
yıl yönetmen olarak, "Herşeye 
Rağmen", filmini gerçekleştirdi aynı 
zamanda bu !ilmin görüntü 
yönetmenli!lini yaptı. 1988'de 
"Herşeye Rağmen", filmi ile katıldı!:�• 
1 .Ankara Film Şenli!ıinde En Iyi 
Yönetmen ödülü, aynı yı l Cannes Film 
Şenli!linde. Gençlik ödülü, Avrupa 88 
Film Şenli!ıi En Iyi Film ve Yönetmen 
ödülü, 37. Manheim Film Festivali En 
iyi �!lm vı;, Yönetmen ödüllerini aldı. 
UÇUNCU GÖZ yömetmenin ikinci 
filmidir. 

Bom in Kırklareli in 1948. He started 
his career as assistant cameraman. He 
had his lirst experience as camereman 
in 197B. He was awarded the 
Golden Orange for the Best 
Camereman for his films "Tomruk" in 
1 983, "Relen�ess Road", "Widow 
and Stormy Hearts" in 1 985. In 1987 
he received Cinema Writers 
Assasciation Best Camereman award. 
He directed his first film, "In Spite of 
Everything" in the same year. In 1 988, 
" In Spite of Everything" received the 
Best Director award in the First Ankara 
Film Festival, Young Directors Award in 
Cannes, Best Fi lm and Best Director 
award in '88 European Film Festival, 
Best Film and Best Director in 37th 
Manheim Film Festival. THE THIRD EYE 
is his second feature film as director. 

1 99 



NA TION AL COMPETIT ION 

GÖMLEK 

THE SH IRT 

Yönetmen/Director: Bilge Olgaç Senaryo/Screenplay: Bilge Olgaç Görüntü Yönetmeni/Photography: Salih 
Dikişçi Müzik/Music: Serdar Yalçın OyuncularfCast: Berhan Şimşek, Erdal Ozya�cılar, Şehnaz Dilan, Savaş 
Yurttaş, Yapım/Production: Altan Şenol, Pınar FilmDünya Hakları/Export Agent: Pınar Film Kumbaracı 
Yokuş u Kumbaracı Han l l  5 Tünel-istanbul 

1 9B8 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Daşa: Güneydo�u Anadolu'da yoksul bir köy. Köy a�ası Şemo, söz verdi�i halde, mahsul 
bölüşümünü gene kendi çıkarına göre yapar. Bunun üzerine köyde büyük bir umutsuzluk ve öfke 
yaşanır. Bir zaman sonra civar köylerden birinde, ırgatlar a�alarının topraklarına el koyarlar. 

Mustafa isimli bir ırgat a�alarını gö�sünden vurur. Bu olaydan ürküp, evhamlanan Şema, kendi köylülerini 
ve en önemlisi köylülerinin lideri Eno'yu sindirrnek için özel yöntemler düşünerek şehirden köyüne gelir ve 
yerleşir. Şemo �o, köylülerin lideri durumundaki Eno'yu evlat edinir, ona tüm köylülerin önünde "�al ık 
Gömle�i" giydirir. Bütün bunlar, korkudan başvurdu�u numaralardır aslında. Ama böylece köydeki hayat 
alt üst olur. Eno sevgilisi Simber'den bile ayrıl ır. Şemo �o, Eno'yu kendi kardeşlerinin ve köylüsünün önüne 
"Eno �o" olarak çıkarır. Olaylar dramatik bir biçimde sürer gider. Ta ki Eno asıl gerçe�i farkedene dek . .  

Daşo, o poor viiiage i n  Southeastern Anatolia. Şemo, the Feudal lord, divides the crop to his 
advantage despite of his post promises. This is received with o desperale wrath by villagers. Alter 
o while, in one of the neighbouring villages, the peasants occupy the feudal lord's land . One of 

them, Mustafa shoots the lord on his chest. In fear of this inciden!, Şemo moves from the city and settles 
in the village, with certain precautions at hand to calm down the viilogers especially Eno, the leeder of 
the peasants. Şemo adepts Eno and puts "the feudal lord's shirt" on him in presence of the rest of the 
villagers. These all are tricks he's playing in fear. This event shatters social structure of the village. Eno 
even leaves his girl friend. He is presented as "Eno, the Feudal lord" by Şemo. The events develop 
tragically till E no fully sees the real motives behind the lotesi changes . .  
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B i LGE OLGAÇ 

Vize'de 1940'ta do�du. 1 962· yılında 
Memduh Ün'e asistanlık yaparak 
sinemaya başladı. ilk asistanlık yaptı�ı 
!ilmin 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 
yazdı(:lı  senaryoları filmleştirdi. Bu 
dönemin önemli filmleri: "Öksüz", 
"Açlık", "Kara Gün" ve "linç"tir. 
"Linç"le 1 970 Adana Altın Koza Film 
Şenli�i'nde En Iyi Yönetmen ödülü 
aldı. Kendi deyimiyle "sinemanın seks 
krizi olan" 1975-1982 yılları arasında 
yalnız reklam filmleri yönetmekle 
yetindi. 1982'de sinemaya yeniden 
döndü. "Kaşık Düşmanı"nı yazıp, 
yönetti. Bilge Olgaç daha sonra 
"Gülüşan", "Yavrularım", "Üç Halka 
Yirmibeş" filmlerini ve "Eiif Ana Ayşe 
Kız" adlı televizyon dizisini çekti. 
1 987'de "lpekçe"yi, 1988'de 
GOMLEK'i gerçekleştirdi. 

Born in Vize in 1940. She began to 
work in the cinema in 1 962 as an 
assistant to director Memduh Ün, she 
herseli being responsible for the story 
of the film. Sh e continued to work 
with Memduh Ün until 1964 in when 
she directed her first film ''1'11 Kill All 
Three of You". Up to 1 975 she wrote 
the screenplays for all the films she 
directed. Her most important films from 
this period were "Orphan", "Hunger", 
"Black Day" and "Lynching". 
"Lynching" won the Best Director 
award in the 1970 Adana Altın Koza 
Festiva l .  During the years 1 975-1982 
which she deseribes as "the sex erisis 
years of the cinema", she prefered to 
devete herseli to commercials. She 
returned to cinema in 1 982 with the 
film "Kaşık Düşmanı", which she both 
wrote and directed. This film won third 
prize a.ıd screenplay award in the 
Antalya Film Festival, and first prize 
and special Jury award in the 
lnternatıonal Festival of Women 
Directors in France. Bilge Olgaç later 
produced films "Gülüşan", "My 
Babies", "Three Rings for o Quarter" 
and the TV serial "Mother Elif 
Daughter Ayşe". She realized "lpekçe" 
in 1987 and THE SHIRT in 1988. 



U LUSAL YARIŞMA TÜRK iYE  

DÜnÜRÜ DÜNYA 

THE QUEER  WORLD 

Yönetmen/Director: Zeki Okten SenaryoJScnıenplay: Umur Bugoy Görüntü Yönetmeni/Photography: 
Ayıekin Çokmokçı Müzik/Music: Tarık Ocol OyunculariCast: Kemal Sunol, Jale Aylonç, Erdal Gülver, 
Ayberk Çölok, Cezmi Baskın, Orhan Ço�nom Yapım/Production: Şerefettin Gür Şeref Film Dünyo 
Hakları/Export Agent: Şeref Film Alyon Sok. Ermon Han Kat. ı Beyo�lu-istonbul 

ı 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 95' 

Mehmet, Ankoro'nın bir semtinde, geceleri povyondo klorinet çalorak hoyohnı kazanmaktadır. 
Akşamları işe gitmekte, sabah erken soollerde bir gecekondu mahallesindeki evine dönmektedir. 
Mehmet'in karısı, lisede okuyon kızı, geri zekalı o�lu ve küçük kızı ile yoşodı�ı bu ev, sahibi olon 

koyınpederi tarafındon müteohhit'e verilmiştir ve evin bir on önce boşaltılması istenmektedir. Mehmet, bir 
tarafton ev aramaya, bir tarafton para biriktirmeye çalışır. Ama asıl umudu bir gün koseti bosıloco�ıno 
inondı�ı besteleridir. Mehmet, durmadan besteler yapıp, evdekilere, povyondokilere okumoktodır. Bu orada 
bir on önce evi boşaltmasını isteyen koyınbiroderi, Mehmet'e yardım etmek istedi�ini ve onun için bir iş 
buldu�unu söyler. Aslında Mehmet bu adama güvenmemektedir, oma işi kabul eder. Ertesi sabah evine 
dönece�ine, koyınbiroderiyle işe giderler. Bir çokmak tamir tezgahının boşında durocoktır. Mehmet burada 
çalışmaya başlar. Gece, gündüz çalışmak zor olsa do dişini sıkmoktodır. Ama bir sabah geldi�inde, 
tezgahının boşında başka bir adam bulur . . .  Fazla geçmeden ko yınbirederi ikinci bir iş haberi ile gelir. Bu 
seferki bir inşaat işidir. Mehmet akşamdon "eskileri" hazırlayıp ertesi sabah inşaoto gider. Ama bu iş 
Mehmet'e göre çok o�ır ve usta işidir. Bir süre sonra oradan do kovulur. Bu orada müteahhit, koyınbiroderi 
orocılı�ı ile iyice sıkıştırmoktodır. Mehmet'in yopobilece�i birşey yoktur. Bir sabah ellerindeki kararla, 
dozeri kapıya dayari or. Ailesini koyınbiroderi ve yardımsever komşuları yanlarına alır ve evi yıkıl ır . . .  

Mehmet eorns his living by playing clorinet ot nights, i n  o pub i n  Ankara. H e  works ot nights and 
returns his home in the slums early in the mornings. Mehmet's house, which he shores with his 
wife, his highschool student doughter, his retorded son and his little doughter is given to o 

controctor by his father-in-law who owns the house and Mehmet is expected to leove the house ot once. 
Mehmet tries to find lodging and to sove money. Yet down at heort he expects to moke the casselle 
recording of the pie.ces he had composed. With this hope he composes songs, and ploys them to his 
family and friends at the pub. Meonwhile his brother-in-low finds Mehmet o new job. Though Mehmet 
doesn't trust him, he stil i occepts the iab. The fallawing morning he goes oft�r the new iab with his 
brother-in-low. He is expected to stand behind o toble to mend lighters. Though he finds it very difficult 
to work day and night, he urges himseli to do so. Yet in one of the mornings, os he comes to his 
daytime iab, he finds anather man behind the tab le . . .  In o sh ort while his brother-in-low appears with o 
new proposol. This time, he is expected to work in o construction site. Though Mehmet tries to survive, he 
is finolly fired for the iab requires croftsmenship which he locks. Meonwhile the controctor is urging him to 
leove the house through his brother-in-low and there is nothing Mehmet can do. One morning the 
controctor orrives with o decree and Mehmet's house is pulled down. His family will find shelter in 
neighbours' homes . . . 

ZEKi ÖKTEN 

ı94ı yılında Istanbul'da do�du. lise 
e�itimini tamamladıkton sonra, 
yönetmen yardımcısı olarak sinemaya 
girdi. Atıf Yılmaz, lDtfü Akod ve 
Memduh Ün'ün osistonl ıklorını yaptı. 
ı972 yılında ilk filmini yönetti. 

Born in Istanbul in ı941 . Alter 
completing highschool, he begins 
cinerne os assistant to same fomous 
directors such os Atıf Yılmaz, lDtfi Akod 
and Memduh Ün. He mode his first 
feoture film in ı972. 

ÖNEMLI F iLMLERI / 
SELECTIVE FI LMOGRAPHY 
ı 972 Kadın YoporNVomon Does lt 
ı 973 Bir Demet Menekşe/A Bouquet 

of Violets 
ı 97 4 Askerin Dönüşü/Return of the 

Sol d i er 
ı 976 Kopıcılar Kralı/King of Porters 
ı977 Çöpçüler Kralı/King of Dustmen 
ı 978 Sürü/The Herd 
ı 979 Düşman/The Enemy 
ı 982 Faize Hücum/Strike the Interesis 
ı984 Pehlivan/The Wrestler 
ı985 Ses/The Voice 
ı986 Davacı/The Plointiff 
ı987 Yoksul/The Poor 
ı 988 Dültürü Dünya/The Weird 

World 



U LUSAL YAR IŞMA TURK IYE  
NA TIO�AL COMPETlTI ON 

KARA SEVDALI BULUT 

CLOUD IN LOVE 

Yönetmen/Director: Muommer Ozer Senaryo/Screenplay: Muommer Ozer Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Muommer Ozer Müzik/Music: Ahmet Güvenç Oyuncular/Cast: Zuhol Olcoy, 
Haluk Bilginer, Şahike Tekond, Bülent Oran, Gökhan Mete, Sanat Bilgin Yapım/Produdion: Kinomozoik 
Dünya Hakları/Export Agent: Ozkino Pürteloş Hasan Moh. Kumrulu Yokuşu Sok. 20/8 Cihangir-istanbul 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) / 100' 

" �ro Sevdalı Bulut" filminin kahromanı Sibel, 21 . yüzyılda torununo 20. yüzyıl'da yoşodı�ı terörün, 
baskının, acıların, umudun ve özgürlü�e aşık "Koro Sevdalı Bulut"un masalını anlatır, "Bir 
amonlar cennet kadar güzel bir ülke varmış. O ülkede insanlar korku içinde yoşorlormış. Çünkü, 

ülkenin hakimi zorbanın biriymiş . . .  O yaşanası ülkede fabrikada çalışan bir anne, banka memuru bir baba 
ve küçük kızları Popotyo yoşormış . . .  Görmek, işitmek, hissetmek, düşünmek ve konuşmak, olobildi�ine 
koşmak ve bir çocuk gibi şaşarak yaşamak . . .  Çok güzel şeymiş onlar için. Bir gece sabaha karşı ülkede 
askeri darbe olmuş. Sıkıyönetim ilan edilmiş. Ve bir gece yarısı anne, silahlı adamlar taralındon evden 
alınıp bilinmeyen bir yere götürülmüş . . .  Günlerden sonra, anne geri dönmüş oma, gördü�ü işkenceden 
dolayı yaşoyan bir ölü gibiymiş. Anne, yeni bir kişilik oluşturma süreci ve varolabilme savaşı içinde iken 
kocasının kobukloşmış klasik erkek kişili�ini zorlomış. Dış baskıların do etkisiyle baba, kişilik bunalımına 
girerek çözülmüş, ve giderek baskıcı-terörist bir kişili�e bürünmüş. Rivoyete göre, anne ve kızı do bobayı 
terkedip bulut olmuşlar ve gökteki bulutların arasına korışmışlor . . .  " 1 n the 21 st century, Sibel, the heroine ol the film, is teliing to her grondchild the story ol the terror, 

oppression, ogony and hope she had experienced in the 20th century and the tole of the Cloud who 
is in love with freedam .  "Once u po n o time the re wos o country os beoutilul os the heovens obove. In 

that country, people were not free. And there they lived in leor; for the ruler ol the country wos o 
tyront. . .  In that beoutilul country, there lived o mather who has ·been working in o loctory, o lother who 
wos o bank-clerk and the ir little doughter Popotyo-Doisy . . .  To see, heor, !eel, think, and tolk; to run os 
free os can be, and to li ve with the wonderful omozement ol o chil d were the thin gs they longed to do . . .  
One night, lawards the down, there occured o militery coup ond o curfew wos declored. And, i n  one of 
the midnights, o group of ormed men took the mather to on unknown destinotion. Mony doys loter the 
mather come bock tortured, crushed and like o civil deod . . .  While searching for o new meoning of 
existonce, the mather disturbed the troditionol role and ploce ol her husbond. And externol pressures 
leod the lother into o collopse, ond turned him into on oppressive-terrorist individuol. The mather and the 
doughter lelt the !other. They both turned into o cl o u d and joined the clouds up in the s ky . . .  So they 
soy!" 
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MUAMMER ÖZER 

1945 yılında Bilecik'in Demirköy'ünde 
do�du. Askerlik görevini yoptı�ı 
Kıbrıs'ta satın oldı�ı 8 mm'lik film 
kamerası ile ilk kısa filmini çekti. 
Askerlik dönüşü Eskişehir'de reklam, 
konulu ve belgesel kısa film çalışmaları 
yapan Ozer, bir yondon Halk E�itim 
Merkezinde halka açık sinema kurslan 
düzenledi. 1970 Şubatında sinema 
tohsili yapabilmek ve sinema araç
gered so�loyobilmek için Almanya'ya 
gitti. Burada Goyevverke film 
laboratuvarında çalıştı. Bir süre sonra 
Finlandiya'ya geçti. Beş yıl koldı�ı 
Finlandiya'da sinema e�itimi gördü, 
kısa belgesel filmler yaptı. ı977 yılının 
boşında fsveç'e göç eden Ozer, 
isveç'te ıO'un üzerinde kısa metrojlı 
film ve ı 983-1984 yılında ilk uzun 
metrojlı filmini yaptı. Türkiye'deki ilk 
uzun filmini ise ı 985 yılında 
gerçekleştirdi. Halen Stockholm'de 
yaşamaktadır. 

Born in o smail viiiage in Bilecik, in 
ı 945. He mode his lirst short with o 8 
mm comere which he bought from 
Cyprus where he corried out his 
mil itery service in ı 966-67. Alter the 
service, he mode severol commerciols, 
leoture or documentory shorts in 
Eskişehir. Meonwhile he orgonized 
cinerne courses open to public. In 
ı970 he vvent to Germony to study 
fi lm. He worked in o film loborotory 
there. He then moved to Finlond 
where he spent 5 years and studied 
fi lm. He mode some documentories. 
He migroted to Svveeden in ı977 
where he reolized more than ıo short 
lilms. He mode his lirst feoture in 
ı 984. His lirst leoture in Turkey wos 
mo de in ı 985. He currently lives in 
Stocholm. 

ÖNEMLI FILMLERI 1 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
ı970 Kördü�üm/Snort (short/kıso film) 
ı 976 Amerikan Tiyatrosu/American 

Theeter (short/kıso film) 
ı 982 Ali (short/kıso film) 
ı984 Porçolonmo/Splitting 
ı 985 Bir Avuç Cennet/A hondful of 

Poradi se 
ı 988 Koro Sevdalı Bulut/Cioud in 

love 



U LUSAL YARIŞMA 

YEDi UYUYANLAR 

THE SEVEN SLEEPERS 

Yönetmen/Director: Zafer Par Senaryo/Screenplay: Macit Koper Görüntü Yönetmeni/Photography: Ayıekin 
Çakmakçı Müzik/Music:Züllü livoneli OyunculariCast: Kadir inanır, Şahika Tekand, Özcan Özgür, Haluk 
Kurto!jlu, Erdinç Akbaş Yapım/Produdion: Erhan Erzurumlu, Erka Film Dünya Hakları/Export Agenl: Erka 
Film Ltd . Şti. Erol Dernek Sak. Erman Han Kat 5 Beyo!jlu-istanbul 

ı 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 88' 

Yaşadı!jımız dünyada insanları aldatmanın, onları uyutmanın yolları inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. 
Aldatmacaya, uyutmacaya karşı çıkmanın bedeli, işinden edilmek, onurundan olmak ve hatta 
hayatını kaybetmektir. Kısacası, bu uyutmacanın bekçi fiğini korku yapıyor. Herkes, gördü!jü halde 

sormaktan, bildi!ji halde söylemekten korkuyor. Yine de insanın işine, onuruna sahip çıkabilmesinin bir yolu 
vardır belki . .  

YEDi UYUYANLAR, yukarıda kısaca de!jinildi!ji gibi, son derece güncel bir sorunun üzerine cesaretle 
giden bir film. Bazı insanların kesesinden çıkan paraların nasıl başkalarının ceplerine girdi!jini; kredi 
yolsuzlukları, hayali ihracat gibi olayların nasıl ve kimler taralından engellenmedi!jini anlatmaya çalışacak 
bir film . .  1 n today's world, ways ol cheating and deceiving people have reached incredible dimensions. The 

price of resisiing against cheating and deceit is losing your iab, your dignity and even your life. In 
short, fear is guardian to deceit. Everyone fears esking about what they see and saying what they 

know. In spite of all this, the re stili mig ht be a way of asserting one' s own iob and one' s own honor . .  

THE SEVEN SLEEPERS, a s  briefly mentioned above, i s  o film which courageously dwells upon o 
contemporary problem. lt tries to show how same people's money helps to swell up other people's 
pockets, and in what ways and by whom, events like eredil ebuses and lictitious exports are intentionally 
kept from be ing prevented . .  

ZAFER PAR 

ı 95ı do!jumlu. istanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden ı 97ı yılında 
ayrılarak sinemaya Memduh Ün'ün 
esistanı olarak başladı .  Yaklaşık 80'e 
yakın filmde, O.lDtfü Akod ve Ertem 
E!jilmez ustaların dışında tüm usta 
yönetmeniere asistanlık, teknik 
yönetmenlik yaptı. ı 984, yapımcılı!jını 
Şerif Gören'in üsriendi!ji i lk türk 
kurgubilim denemesi olan "Badi" 
filmiyle yönetmenli!je başladı. "Neşe-i 
Muhabbet", "Hababam Sınıfı" 
müzikalleri ile "Hayırdır Inşallah", 
tiyatro oyununun çekim yönetmenli!jini 
yapan Par, günümüze de!jin ı4 film 
yönetti . ı 987'de, "Fikrimin ince 
Gülü/Sarı Mercedes", ı988'de 
"Gölge" filmlerinde Yapım Yönetmeni 
görevlerinde de bulunan Par, son 
olarak, YEDI UYUYANLAR ile TRT 
dizisi olan "Kumar"ı yönetti. 

Born in ı 95ı . He left Istanbul 
University in ı 97ı while studying law, 
to become Memduh Ün's assistant. In 
nearly 80 films, he worked as assistant 
and technical director to major 
directors, with the exception of two 
master directors. O.wtfü Akod and 
Ertem E!jilmez. He directed his first film 
"Badi", produced by Şerif Gören in 
ı 984. He has directed ı 4 films and 
filmed musicals like "Neşe-i 
Muhabbet" and "Hababam Sınıfı", 
and o play, "Hayırdır Inşallah". He 
worked as executive producer in 
"Yellow Mercedes" in ı 987, and 
"The Shadow" in ı988. The last two 
films he has directed are THE SEVEN 
SLEEPERS and TV series "Gambling". 
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U LU SAL  YARIŞMA TURK IYE 

ÖGRETMEN 

TH E TEACH ER 

Yönetmen/Director: Kartal Tibet Senaryo/Screenplay: ihsan Yüce Görüntü Yönetmeni/Photography: Orhan 
O�uz Kurgu/Editing: Sedat Karadeniz Müzik/Music: Cahil Berkay Oyuncular/Cast: Kemal Sunal, Selma 
Sanat, Reha Yurdakul, Renon Fosforoğlu Yopım/Production: Ün-Sed Film Dünya Hoklorı/Export Agent: 
Ün- Sed Kulo�lu Sok. Girik Ho n Beyo�lu-istanbul 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 85' 

Kemal bir kasabada ilkokul ö�retmenli�i yapan, evli iki çocuklu bir ö�retim görevlisidir. Yetiştirdi�i 
ö�rencilerin kolej giriş sınavlarındaki başarısı basın tarafından belgelenince, Milli E�itim Bakanlı�ı 
tarafından lstanbul'a atanarak ödüllendiri l ir. Maaşının azlığı nedeniyle okula uzak bir semtte oturmak 

zorunda kalır; ulaşımını oktarmalı otobüslerle gerçekleştirir. Sınıfında da maddi koşullar nedeniyle geceleri 
çalışmak zorunda kalan ö�renciler vardır. Büyük kent yaşamının zorlukları, ailesini geçindirememesi ek işler 
aramasına yol açar. Bu sıkıntılarla dolu yaşam, Kemal'in akli denqesini yitirmesiyle sonuçlanır. 

mal, married with two children, teaches in o primary school in o smail town. When the success 
s pupils in the entrance exams to private secondary schools is recorded by the press, The 
inistery of National Educalian awards him by appointing him to o school in istanbul. He has to 

live in o district far away from his school because of his poor salary, and he travels to and from work 
making bus transfers. There are such students in his class who have to take night jobs because of their 
poor economic conditions. Hardships of big city life and difficulties of supporting his family force Kemal 
to look for extra work. In such o life of misery, Kemal finally loses his mind. 
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KARTAL Ti BET 

1 939 Ankara do�umlu. Orta 
ö�renimini Ankara Koleji, Kurtuluş 
Lisesi, Atatürk Lisesinde yaptı . 1955-60 
arası Devlet Konservoluan Tiyatro 
Bölümünde e�itim gördü. 1960'do 
Meydan Sahnesi kurucuları arasında 
yer aldı. 1965 yılına kadar oyuncu ve 
yönetmen olarak 20 kadar piyeste 
çalıştı. Devlet Tiyatrosunda "Caligula" 
oyununda yer aldı. 1965-75 yılları 
arasında 120'ye yakın filmde başrolü 
üstlendi. 1976 yılında yönetmenli�e 
başladı, 50'ye yakın film yönetti . 

Born in Ankara in 1939. He completed 
his secondary educotion in Ankara 
College, Kurtuluş Highschool and 
Atatürk Highschool. He studied drama 
in The National Conservatory 
between 1 955 and 1960. He was 
among the launders of Meydan 
Sahnesi Theatre in 1960. Until 1965 
he took part in about 20 plays as 
actor and director. He has appeored 
in "Caligula" in The State Theatre. He 
played the lead octor in nearly 120 
films between 1965 and 1975. He 
started his career as director in 1976 
and has made 50 films since then. 

ÖNEMLI F ILMLERI / 
SELECTIVE FI LMOGRAPHY 
1977 Sultan 
1 978 Gol Kralı 
1 979 Zübük 
1 980 Davaro 
1 980 Gırgıriye 
1981 Illet 
1 982 Şabaniye 
1 983 Şalvar Davası 
1 984 Orta Direk Şaban 
1985 Katma De�er Şaban 
1988 Milyarder 
1988 O�retmen 
1 989 Samanyolu (TV) 



U LUSAL YARI SMA TÜRK iYE  

NATIONAl COMPETITION TURKEY 

ME LO DRAM 

ME LODRAMA 

Yönetmen/Director: irfan Tözüm Senaryo/Screenplay: Macit Kaper Görüntü Yönetmeni/Photography: Cem 
Malvan Kurgu/Editing: Mevlut Kaçak Oyuncular/Cast: Hülya Avşar, Macit Koper, Yalçın Dümer, Mehmet 
Akan, Bülent Oran Yapım/Production: Muhteşem Film Dünya Hakları/Export Agent: Muhteşem Film 
Ahududu Sak. 21/A Beyo(llu-istanbul 

1 989 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 92' 

Behzot feodal ve varlıklı bir aileden gelmektedir. Toplumsol arayışlara karışmış oma salt düşünmekten 
yana. Koray tek başına varolamayan ya do olmamayı yeğleyen bir ressam adayı; umudunu çoktan 
tüketmiş. Esra ise arayan, sorgulayan ve kendi olmaya çalışan bir yazar adayı. Bu üç başlı ilişkiden 

herkes kendine göre do(lru olanı çıkartmak isteyecektir . . .  

MELODRAM, kişisel ve toplumsal olanı birbirinden ayırmadan yakın tarihimizden bir arakesit çıkarıyor. 
Alttan alta toplumsal ve kişisel ilişkilerin açmazlarını sorguluyor. Birey olarak vorolomoyonların ilişkileri terör 
iiretir; bireysel terörlerin varlı(lı ve yo(lunlu(lu do toplumsol terörü meşrulaştırır. MELODRAM çözümü, 
Esra 'nın bireyleşme süreci aracılı(lıyla, "topluluk" ilişkilerinden sıyrı l ıp"kendi kapılarımızı çalmakta"görüyor. 

Behzat comes from o feudal and rich family. He's got involved in social quest but he is only interested 
in "thinkinq". Koray is an artist-Io-be who cannot stand on his own feet or who does not prefer to 
this. lt's been o long time since he has lost all his hope. As for Esra, she is o writer-ta-be who 

searches for identity, questions and tries to reach her true "seli". From this threesame relationship, each 
one wants to bring out the "truth" according to himself/herself . .  

MELODRAMA brings out o eress-seetion of our recent history without discerning the personal and the 
social from one another. In an underhand way, it questions the dilemme of social and personal relations. 
Terror springs out from the relations of the ones who cannot exist as individuals. Thus, the existence and 
the density of the individual terror justify the social terror. MELODRAMA finds the solution, through Esra's 
process of individualization, in getiing rid of the relations of the "group" and "knocking at our own 
doors." 

i R FAN TÖZÜM 

1951 'de Tekman'da doğdu. Lisede 
okurken, dönem arası tati llerinde, 
Duygu Sa(lıro(llu'na iki filmde asistanlık 
yaptı ( 1 966-1 967). Uzun yıl lar 
Gazetecilik, Fotoroman ve Reklam 
Filmleri yönetmenliği yaptı . i l k  uzun 
metrajl ı filmi "Çağdaş Bir Köle"yi 1 986 
yılında gerçekleştirdi. 

Born in Tekman in 1 951 . While in 
highschool, he worked as assistant 
director for Duygu Sa(lıro(llu in two 
films ( 1966- 1967) . He worked as 
journalisi and director of commercial 
films. He realized his first feature film 
in 1 986. 

FiLMLERi 1 FI LMOGRAPHY 
1986 Çağdaş Bir Köle/A 

Cantemporay Slave 
1 988 Rumuz Goncagüi/Codename, 

Biossam 
1989 Melodrama/Melodram 
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U LU SAL YAR IŞMA TURKIVE 

REiS BEY 

TH E J U DGE 

Yönetmen/Director: Mesut Uçokon Senaryo/Screenplay: Mesut Uçokon Görüntü Yönetmeni/Photography: 
E.rhon Conon MüziklMusic: Koral Sontoş, Özkan Turgay Oyuncular/Cast: Haluk Kurtoğlu, Murat Soydan, 
Umil kor, Sümer Tilmoç, Erdinç Akboş, Erol Tezeren Yapım/Production: Moroğlu Fi lm Dünya 
Hakları/Export Agenl: Moroğlu Film Kervongeçmez So k. ı ı/ı-B D. 5 Mecidiyeköy-istonbul 

ı988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 87' 

eis Bey, adaletin ancak konunların katı ve sert tatbik edilmesiyle hakim kı l ınobileceğine inanon bir 
onun odomıdır. Bu nedenle, annesini öldürmek suçundon yorg ı lodığı bir gence, acımasızca idam 
ükmü verir. Ne var ki, genç masumdur ve gerçek katil, idamdon sonra ortoya çıkar. Bu durum, Reis 

Bey'de müthiş bir çöküşe, bunalıma ve vicdan ozobıno yol açar. Hakiml ikten istifa eder. idam ettiği gencin 
dünyasına gi rmeye, oradaki düşmüş, serseri tipleri dost edinmeye çalışır. Bu insanları, birbirlerine, insanlığa 
karşı merhamete yöneltme çabası içine girer; onlara ocımoyı, gözyaşını öğretmeye çalışır. Yine 
bilirimhanede bulunduğu bir gün, baskın yapıl ır. Gorson, nasıl olsa onu aramazlar düşüncesiyle üzerindeki 
esrar plokolonnı eski hakimin cebine otor ve neticede, Reis Bey, kendi mahkeme salonunda, bu kez sanık 
sondalyesine oturur! Öykünün başından beri Reis Bey'den rahatsız olon Savcı, onu önceki katı ve sert 
prensiplerine dayonorak acımasızca ilham eder. Fakat Reis Bey, savunmasında ada letin ancak merhameti 
kendine temel edinmesiyle hakim kıl ınobileceğini, vurucu, şiirsel, bir o kadar do gerçekçi kelimelerle 
vurgular ve insanlığın troiedisini sergiler. Somut planda do, gerçek suçlunun suçunu itiraf etmesine yol açar. 
istanbul Barosu, adalete getirdiği ilginç yorum için Reis Bey'e anlamlı bir ödül verir. Ancak, Reis Bey, bu 
ödülü yüreği merhametle dolu olon, fakat sosyal zorlamalarla cinayet işiemek zorunda kalmış katile verir. 
"Ben merhemelin sözünü ediyorum, sen ise to kendisisin ! "  diyerek . . 

Konu, "idam kolksın mı, kolkmosın mı?" tartışmalannın yaygınlaştığı günümüzde, idam olayına ve daha 
geniş boyutlarıyla, adalete getirdiği yorumla ilginç bir özellik kozonmokto . 11e Judge is o jurist who believes that justice can only be ochieved through o strict implementotion of 

ows. So he eosily condemns o boy to deoth who wos occused ol motricide. However, the boy is 
nnocenl and the reol murderer appears ofter the execution. This mokes the Judge suller from o 

serious depression. He resigns from his post. He eniers the deod boy's world, he tries to befriend the 
vogobonds and lromps there, and to teoch them compassian and teors. Yet one day he gets busted by 
the pelice in the gombling den. A woiter puts some dope in his pocket thinking that the palice would not 
check him, and consequently the Judge linds himseli in the court he presided in the post. The prosecutor, 
who had olwoys disliked the Judge, occuses him with his previous horsh principles, Yet the Judge 
defends himseli stoting that iustice can only rely on mercy, and with his poeticol, impressive and reolistic 
words he disploys the trogedy of humonity. This, in turn, mokes the culprit pleod quilty. The Bor of 
Istanbul owords the Judge with o prize for his interesting inlerprelolion of Justice. However the Judge 
gives this prize to the mercilul Murderer who had to kill os o result of social pressures, soying "1 om 
telking oboul compossion, you are compassian i tse ll! "  

The theme goins sornewhat more importonce with its interpretotion of deoth penolty and iustice in 
generol in our times when the capital punishmenl is seriously discussed. 
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MESUT UÇAKAN 

ı953 Kırıkkale doğumlu. ı 978 istanbul 
Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksek 
Okulu, Sinemo-TV bölümü mezunu. 
Üniversite yıllannda sinema yozorlığı, 
asistanlık yaptı, senaryo çalışmalarını 
sürdürdü. l ik filmini ı978'de çekti. 
Hemen hemen bütün filmlerinin 
senaryosunu do kendisi yazdı. "Türk 
Sinemosında ideoloji" isimli bir 
inceleme kitabı var. "Rahmet ve 
Gazap" isimli filmiyle ı98ı Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafındon yıl ın sinema 
sanatçısı seçildi. ı 977'de "Mutlak Fikir 
Estetiği ve Sinema" isimli 6 sayı l ık bir 
de dergi çıkardı. 

Born in Kırıkkale in 1953. He 
groduoted from Istanbul School af 
Journolism and Public Relotions, Film 
and TV department in ı978. He 
worked os o film critic, assistant and 
script writer in his university years. He 
mode his first film in ı978. He wrote 
the seripts of olmost all of his films. He 
has o published study colled 
"ldeology in Turkish Cinemo". He wos 
selected the cinemo ortisi of the year 
by the Turkish Union of Writers in 
ı 98 1 for his film "Rahmet ve 
Gozop/Mercy and Roge", He 
published the 6-volume journal 
"Mutlak Fikir Esteliği ve 
Sinemo/Absolute Esthetics of Idea and 
Cinema''. 

F iLMLERi 1 F ILMOGRAPHY 
ı 978 lanet/The Curse 
ı 98ı Rahmet ve Gozop/Mercy and 

Ro ge 
ı985 Sessiz Ölüm/Sileni Deoth 
ı986 Yapayalnız/All Alone 
ı 986 A. Homdi Tonpınar (TV) 
ı 987 Kovonozdoki Adam/The Man in 

the Jor (TV) 
ı 989 Re is Bey/The Judge 



U LU SAL YARI SMA TU RK IYE  

ARKADASIM SEYlAN 
# # 

MEPHISTO, MY FRI E N D  

Y6Mtmen/Director: Atıf Yılmaz Senaryo/Screenplay: Ümit Ünal Görüntü Yönetmeni/Photography: Erdal 
Kahroman Müzik/Music: Mazhar • Fuot . Özkan OyuncularfCast: Mazhar Alonson, Ali Poyrozof)lu, Yaprak 
Özdemirof)lu, Deniz Türkoli Yapım/Produdion: Cengiz Ergun,Odok Film Dünya Hakları/Export Agent: 
Odak Film Erol Demek Sok. Ermon Han Kat. 4 D. 10 Beyofjlu-istonbul Tlx: 25091 

1 989 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 90' 

Fatih, boşonsız olduf)unu düşünen bir hafif müzik şorkıcısıdır. Hayatını reklam filmi müzikleri yaparak, 
bir bordo arkadaşlarıyla birlikte çalorak kazanmaktadır. Bir akşam, oldukça sıkıntılı ve içkili iken, 
yolunun üstündeki bir gelinlikçi vitrininde tek başına duran dert ortofjı taş monkenle konuşur. Bu 

hayalton bıktıgını, meşhur, başarılı, istedifli müzi9i yapan bir şarkıcı olmak için gerekirse ruhunu şeytona 
sotobilecegini söyler ono. Şeytan, aniden koışısıno çıkar ve ono ruhu koışılıfjındo istedifli herşeyi 
sof)loyocogını söyler. Fatih, önce biraz korkor ve inonmoz. Ama Şeytan, bir erkestre yaratıp Fotih'e eşlik 
ellirmek, Fatih'in platonik aşkı taş monkeni canlandırmak gibi mucizeler gösterince, onu ikna eder ve 
ruhunu satın alıp bir yumurtaya hapseder. Fatih'e, onu üne kavuşturmak için yeryüzüne yayılmış 
"çömez"lerini kullanocagını söyler. Ama Fatih'in taş mankenle yaşamaya başladığı hiç de platonik 
olmayon aşk da dahil hiçbir şey, Şeytan'ın öngördüflü ve Fatih'in umduflu gibi gelişmeyecektir. Dünya artık 
çok degişmiş, insanlar eski usül şeytanlıkları çoktan aşmışlardır. Artık kimse ruhi işleri umursamamakta, 
çömezleri Şeytan'a boşkaldırmaktadır. Şeytan, bunun ilahi bir sınav olduğunu söyleyerek, artık ruhsuz 
yaşamaya başlayon eski çömezleriyle savaşmaya girişir. Sonuç, Şeytan için büyük bir düş kırıklıfjı, Fatih 
için de iyi bir ders olacaktır. 

Fatih, o pop singer, thinks he is unsuccessful .  He makes his living writing music for commercials and 
playing with his group in  a bar. One af these nights, feeling upset and drunk, he stops to chat with 
his confidont, o monnequin which stands all olone in the disploy-window of o shop on his woy. He 

tells the dummy that he is tired of this life and can seli his saul to Soton in order to be oble to moke the 
music he wonts. The Devil suddenly appears in front of him and tells him he can provide onything in 
retum for his saul. Fatih is o bit scored and doesn't believe him ot first. But when the Devil ,  working 
mirocles, sets up an erehestre to occompony Fatih and gives life to his romantic love, the dummy, he 
pursuades Fatih and buys his saul to shut it up in on egg. He soys he is going to use his fallawers al l  
araund the world to moke Fatih fomous. But not in the leost romantic love affair Fatih has begun to corry 
on with the dummy, and all else prove to be verys dillereni from what the Devil had foretold and Fatih 
himseli had hoped for. The world has chonged o lot, an people have left behind their old-foshioned evil 
woys. Nobody poys ony aliention to spiritual matters ony more, and Soton's fallawers revalt ogoinst him. 
Soton himself, soying this is o holy triol, declores wor on his old fallawers who have begun to live with 
no souls. The outcome of all this will be o big disoppointment for the Devil and o good lesson to learn 
for Fatih. 

ATl F  YI LMAZ 
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1926 yılında Mersin'de dofldu. Güzel 
Sanatlar ve Hukuk öğrenimi gördü. 
Film eleştirmeni, ressam, senarist olarak 
çalışmalar yaptı. iki filmde yönetmen 
yardımcılığı yaptıktan sonra, i lk konulu 
filmini 1 951 'de gerçekleştirdi: "Kanlı 
Feryat". Filmleri birçok uluslarorası 
festivale katıldı. Birçok yerli ödülün 
sahibidir. 1 985 ve 1 986 istanbul 
Sinema Günlerinde arka arkaya iki kez 
Yılın En iyi Filmi ödülünü aldı :  "Bir 
Yudum Sevgi" ve "Adı Vasfiye". 
"Aaahh Belinde", 1 986 Antalya Film 
Festivalinde En iyi Film, En iyi 
Yönetmen ödüllerini aldı. 

Born in 1 926 in Mersin. Studied law 
and line orts. Reviewed films, 
participated to exhibitions as painter, 
designed poslers, wrote scripts. Alter 
working as assistant director in two 
films, realized his first feature, "The 
Bloody Cry" in 1 951 . His films have 
participated to many international 
festivals. He is the winner of many 
national awards. He gol the aword 
for the Best Turkish Film of the year in 
1 985 with "A Sip of love" and in 
1 986 with "Her Name is Vasfiye" in 
the Istanbul International Fi lmdays. 
"Aaahh Belinde" got the Best Film 
and Best Director awards in 1 986 in 
Antalya Film Festival .  

ÖNEMLi F i LMLERi 1 
SELECTIVE FILMOGRAPHY 
1 957 Gelinin Muradı/The Dream of 

the Bride 
1 959 Alageyik!The Hind 
1 964 Erkek Ali/Ali, the Man 
1 964 Keşanl ı Ali Destanı/The legend 

of Ali from Kesen 
1966 Ah Güzel ista�bui/Oh, lovely 

Istanbul 
1977 Selvi Boylu Al Yazmalım/The 

Red Scarf 
1 982 Mine 
1 984 Bir Yudum Sevgi/A Sip of love 
1986 Adı Vasliye/Her Name is 

Vasliye 
1986 Aaahh Belinda 
1 987 Asiye Nasıl Kurtulur?/Can Asiye 

be Saved? 
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HANlM 

THE LADY 

Yönetmen/Director: Halil Refiğ Senaryo/Screenplay: Halil Refiğ. Nezihe Aroz Görüntü 
Yönetmeni/Photography: Çetin Tunca OyunculariCast: Yddız Kenter, Eşref Kolçak, Fotoş Sezer, Faruk 
Dilover Yapım/Production: Odak Film Dünya Hakları/Export Agent: Odak Film Erol Dernek Sak. Ermon 
Han Kat. 4 D. lO  Beyoğlu-istanbul Tlx: 25091 

1989 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 93' 

Fi lm yaşl ı , yalnız ve konserli bir kadını� son birkaç ayını anlatır. Bir Osmanlı paşasının tarunu Olcoy, bir 
deniz suboyıylo evlenmiş, çocukları Ulkü doğdukton sonra eşi, yüzboşıyken Dumlupınor Denizaltısı 
kazasında ölmüştür. Kocasının ölümünden sonra yalnız yaşamayı seçen Olcoy, artık yaşlı bir kadındır. 

Kızı, onunla olan ilişkilerinde soğuk, ilgisiz ve bencildir. Bobasından kolon konağında piyono dersleri 
vererek hayatını sürdüren Olcoy'o, ders verdiği bir genç kız ve kedisi dışında kendi kızı dahil herkes 
yabancıdır. Bir de aynı mahallede oturan ve römorkör koptonlığı yapan Necip, ilk gençliklerinden beri ono 
olan tutkusunu sürdürmektedir. Fakat Olcoy, onun için hep erişilmez olmuştur; Necip basit bir römorkör 
kaptanı, Olcay ise bir deniz subayının iyi eğitim görmüş dul eşidir . . .  

Film, Olcoy'lo Necip'in (ve römorkörünün) paralel anlatdan öyküleridir. B u  paralel onlotımdo, konserden 
birkaç ay içinde ölecek Olcoy'ın asil ve onurlu tutumuylo, artık eskidiği için çürüğe çıkordocak olon ve 
onun kadar asil ve onurlu duran römorkörünün sonları orasında ilişki kurulur. En dipte anlatdon ise kültür
kültürsüzlük, soyluluk-yozloşma, gençlik-yaşlı l ık ve değişen değer yargiiarıdır aslında. 

The film is abaut the last few months in the life of a lonely old lody sullering from concer. Olcoy, the 
gronddaughter of on Ollaman posha, had married an officer in the Novy who gol killed os sergeont 
in the Dumlupınor Submorine occident, just alter the birth of their doughter Ülkü. Olcoy has chosen 

to live alone alter her husbond's death. She is on aged womon now. Her doughter is cold and selfish 
lawards her. Everyone, including her own doughter, is o stronger to Olcoy who mokes o living by giving 
private piono lessons in his father's mansion. Necip, o law-boot coptoin, who lives in the same district, is 
in love with her since their odolescence. However, Olcoy has alwoys been so unreochable for him. He is 
a simple tow-boat coptain, whereos Olcay is the well-educoted w i dow of a na vol officer . . .  

The film proceeds o n  two parallel storylines, those of Olcoy and Necip (and his tow-boat) . The porollel 
between the two stories helps to set up a bond between Olcoy's noble and dignified ottitude who is to 
die of cancer in a few months and the tow-boot which stands ot leost os noble and dignified os her and 
which is to be discarded as useless because she is too old. At the background the film conveys the 
disparity and lock of culture, nobility and degenerotion, youth and old age, and chonging social volues. 
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HALiT REFiG 

l934'de lzmir'de doğdu. l95l 'de Şişli 
Terakki lisesi'nden mezun oldu. 
Amatörce ilk sinema çalışmalarını Kore, 
Japonya ve Seylan'da çektiği filmlerle 
gerçekleştirildi. 1957 yılında Atıf 
Yilmaz'ın yardımcısı olarak sinemaya 
girdi. l960'da "Yasak Aşk" filmiyle 
rejisörlüğe başladı. Bugüne kadar 
çeşitli türlerde, sinema ve televizyon 
için, konulu, belgesel ve dizi filmler 
çekti (60 civarında ) .  Filmleri çeşitli yurt 
dışı şenlik ve gösterilerde Türkiye'yi 
temsil etti. 

He wos born in lzmir in 1934. He 
groduoted from Şişli Terakki 
Highschool in 1951 . He realized his 
first films as on omaleur in Korea, 
Japon and Ceylan. He entered the 
movie world os Atıf Ydmoz's assistant 
in 1 957. He begon his coreer os 
director with "Forbidden love" in 
1960. He has mode obout 60 films: 
feature films, documentaries and TV 
seriols. His films have represented 
Turkey in vorious festival and shows 
abrood. 

ÖNEMLI F ILMLERI / 
SELECTIVE FI LMOGRAPHY 
1 964 Gurbet Kuşlorı/Birds of Foreign 

lo nd s 
1 965 Horemde Dört Kodın/Four 

Women in Harem 
1 975 Aşk-ı Memnu/Forbidden love 

(TV series/TV dizisi) 
1 982 Atatürk ve Sanot/Atatürk and 

Art (Documentory/Belgesel) 
1983 Beyaz Ölüm/White Deoth 
1986 Teyzern/My Aunt 
1 988 Kurtar Beni/Sove Me 
1989 Hanım/The lody 
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ZENGiN MUTFAGI 

THE KITCH EN OF THE RICH 

Yönetmen/Direcıor: Başar Sabuncu SenaryciScnıenplay: Başar Sabuncu, bosed on the play by Vosıf 
Ongeren Görüntü Yönetmeni/Photography: Erdal Kahroman OyuncularfCast: Şener Şen, Nilüfer Açıkolın, 
Oktay Korunan, Gökhan Mete, Osman Görgen Yapım/Production: Er-Ar Filmeilik Dünya Hakları/Export 
Agent: Arzu Film-Erler Film Mohyocı Sak. Eren Han Beyo(jlu-lstonbul 

1988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 85' 

Vosıf Öngören'in aynı adlı oyununo dayanan filmde olaylar, politik olaylarla çalkantılı bir dönemde, 
bir köşkün mutfo(lındo geçer. Gençlik yıllarındaki pehlivonlı(jıylo övünen oşçı Wtfü Usta'nın bütün 
dünyası, çolıştı(jı "Zengin Mutfo(lı"nın dört duvarıyle sınırlıdır. Işini iyi yapmakton başka bir şey 

düşünmeyen bu adamın tek şikoyeti, köşkte beslenen köpe(je de hizmet etmek zorunda olmasıdır. 16 
Haziran 1970'deki işçi hareketinden 1 2  Mart muhtırosıno uzanan dönemin çalkanlıları do, onu ancak 
küçücük dünyasına yonsıdı(jı kadarıyla ilgilendirir. Mutfo(lo kopalı koldı(jı yıllar boyuneo patronlarının 
çıkarlarıyle öylesine özdeşleşmiştir ki, hak ararken direnen emekçilerin bir baskı düzeniyle susturulmolorını 
"kurtuluş" olarak olkışlor. Ayn ı  mutfokto çalışan ve eviadı gibi sevdi(li hizmetçi kızın üniversite ö(jrencisi 
nişonlısının, kızı hizmetçilikten "kurtarmak" adına, muhbirlikten silahlı militonlı(jo uzanan bir yola sapmosını 
do şaşkın bir "seyirci" tavrıyla izler önceleri . Ancak, çevresindeki de(jerler yozlaşmasının giderek 
kotlonomoyoco(jı boyutlara ulaşması, "pehlivan" ı insanı köpekleştiren bir düzene boşkaldırmaya yöneltir. . .  

Based o n  Vosıf Ongören's play of the same name, THE KITCHEN O F  THE RICH tells o series of 
events toking ploce in the kitchen of o rich mon's residence during o period of pelilical turbulence in 
early seventies. The cook, Wtfü Usta, o man of kindness and good will, is interestad in nothing else 

but his work. His whole world is limited by the leur wells of the "Kitchen of the Rich" where he works 
and his only comploint is obout his being obliged to serve food to the dog of the residence. Wtfü wos o 
wresrier in his youth and he stili boosts obout his provess. The consequences of the politicol unrest of the 
workers mavement that began in 1970, till the militery ultimatum of March 1 2th reoches him only os they 
are reflected in his confined world. During all the years he has been secluded in the kitchen, he has 
obsorbed his employer's volues and interests. So when the proletarions' resistence for rights wos 
suppressed, he greets it with cheers os o solvotion . . .  He loves the young moid working with him os o 
doughter. like on omozed spectotor, he wotches her fionce, who tries every woy to rescue the girl from 
o life of servitude, from being on infermer to become o terrorist. Yet the de.codence of the volues areund 
him groduolly downs, and the "old wrestler" decides to rebel ogoinst the system that reduces people to 
subhumon positions . . .  

BAŞAR SABUNCU 

1 943'de Istanbul'da do(jdu. Tiyatro 
yazan ve yönetmeni olarak, 
1 960'1ordon bu yana, Türk 
tiyatrosunun önde gelen 
yaratıcılarından. 1978'de senaryo 
yazarı olarak boşlottı(jı çalışmalarını, 
1 985'den bu yana yönetmen olarak 
sürdürüyor. Yazarlık-yönetmenlik 
çalışmalarıyla, biri uluslarorası yedi 
tiyatro ödülü ile iki senaryo yozorlı(jı 
ödülü kazandı; sinema 
eleştirmenlerince 1987 yılının en 
başarılı yönetmeni seçildi. Verene, 
Rimini, Stockholm, Teloviv, londra ve 
Strasbourg şenliklerinde gösterilen 
filmleri "Türk sineması üzerine edinilmiş 
ön yargıları kökünden sorson yapıtlar" 
olarak nitelendirildi. 

Born in Istanbul in 1943. One of the 
creative minds in Turkish Theeter os o 
writer and director since 1 960s. He 
has olsa worked in Cinerne starting os 
o writer since 1 978, and o director 
since 1 985. He won seven dromo 
owords, one of them international and 
two screenplay owords. He wos 
chesen by the cinerne critics os the 
most succesful film director of 1987. 
His films shown in Verono, Rimini, 
Stockholm, Tel oviv, london and 
Strasbourg Film Festivols are 
considered os "works which shottered 
the prejudices obout Turkish Cinemo". 

F ILMLERI / F ILMOGRAPHY 
1 985 Çıplak Vatandaş/The Noked 

Citizen 
1 986 Kupa Kızı/Queen of Heorts 
1987 Asılocak Kodın/Wcman to be 

Hong ed 
1 988 Koçomokllmpromptu 
1 988 Zengin Mutfo(lı/The Kitchen of 

The Rich 
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GECTi BU DEMDE DÜNYADAN 
MiMARLARlN PiRi SiNAN 
FROM THIS WORLD PASSED S i NAN 
"TH E  GREATEST OF ALL ARCHITECTS" 

Yönetmen/Director: Süho Arın Görüntü Yönetmeni/Photography: i lhon Arakon Kurgu/Editing: Turgay 
Erdener Müzik/Music: Turgay Erdener Yapım/Production: MlY Dünya Hakları/Export Agent: MlY Fohri 
Gizden Sak. 18 Gayrettepe-istanbul 

1 988 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 30' 

Mimar Sinan'ın hayalını ve eserlerini yonsıtmoyı amaçlayon ve " 1988 Uluslarorası Mimar Sinan Yıl ı" 
vasilesiyle hazırlanon 6 bölümlük "Dünya Durdukça . . .  " adlı belgesel dizinin "Geçti Bu Dernde 

. Dünyadon Mimarların Piri Sinan" adlı altıncı ve son bölümü, TRT Televizyonunda yayınlandı. 
Genelde Mimar Sinan'ın yoraltı�ı eserlerin bir sentezinin yopıldı�ı bu bölüm, 16. yüzyılda Osmanlı 
Devleti'nin özel bir kimlikle ortoya çıkmosında büyük katkıları olon di�er bilim adamları ile sanatçıların 
özgün eserlerinden örneklerle boşlıyor ve bu arada, Sinan'ın çeşitli mimarı üslupları denedi�i örneklerin 
sergilenmesiyle devam ediyor. Istanbul, Edirne, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Çankırı, Manisa, Erzurum, 
Halep, Şam, Gözleve (Kırım), Atina, Mostar ve Vişegrad (Yugoslavya) ile Mekke'deki Sinan eserlerinin 
kaışılaştırmolı olarak yorumlarının yopıldı�ı bu bölümde, ayrıca üç kıtada Türklerin bıraktı�ı kalıcı "kültür 
izleri"nden örnekler de sunuluyor. "Dünya Durdukça . . .  " belgesel dizisinin bu altıncı ve son bölümünde, 
Istanbul'daki Süleymaniye Camii'nin bir köşesine Mimar Sinan'ın kendi elleriyle iliştirdi�i mülevazi türbesi de 
lanılılıyor ve bu arada, Sinan'ın yakın arkadaşı şair ve nakkoş Mustafa Sai Çelebi'nin, Sinan'ın 1588 
yılındaki ölümü üzerine kaleme oldı�ı, türbe üzerine hakedilmiş ünlü şiiri sunuluyor. Bu bölüme adını veren 
"Geçti Bu Dernde Dünya'dan 1 Mimarların Piri Sinan" dizeleri de bu şiirden alınmış olup, ebced hesabıyla 
Sinan'ın ölüm yılını yansıtır. Sinan'ın o�zındon Mustafa Soi Çelebi 'nin yozdı�ı, Mimar Sinan'ın yaşam 
öyküsünün onlotıldı�ı "Tezkiret-ül Bünyon" (Binolor Kitopçı�ı) adlı eserden alınon bu ono jenerik cümlesi, 
hotırlonoco�ı gibi şöyle: 
"Dünya durdukça eserlerimi gören akl-ı Selim sahiplerinin, çobomın ciddiyelini gözönünde bulundurorak 
bunlara insof ile bakacaklarını ve beni hayırlı duolorlo onocaklorını umarım inşallah." ]e documenlory "As long os the World Exists" is reolized on the occasion of "1988 International 

Architect Sinan Year" os o six-port series. This is the lost port nomed "From This World Passed 
Sinan, The Greotest of All Architects". This lost port begins with o seleelian of works by the 

outstanding scientists and ortists who morked the 1 6th Century Ottomon Empire, and proceeds with o 
presantontion of vorious orchitectural styles Sinan had experienced in his works and generally focuses on 
o synthesis of Sinan's menumental works. In this section, o comporative comment on Sinon's works and 
the menumental "culturol troces" of the Turks in three continents are olsa presented. Poet and script 
Mustafa Soi Çelebi's fomous poem, composed for Sinan in 1588, is inscribed on Sinon's his own design, 
modest tomb in o corner of Süleymaniye Mosque. The name of this section, "From This World Passed 
Sinan 1 The Greotest of al l  Architects" is token from that fomous poem and it olsa hints Sinan's year of 
deoth through enumerotion by letters of the olphobet. The poem is token from "Tezkiret-ül Bünyen/The 
Book of Constructions" by Soi Çelebi and is os follows: 
"As long os the world exist, the perceptive ones who see my works will hopefully realize the difficulty 
of my task and my eornest ottempts, and, thus regord them with toleronce and commemorote me 
in their kind proyers." 

2 1 0  

SÜHA ARlN 

1942'de Balıkesir'de do�du. 
Washington D.C. Howard 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 1974-83 
yılları orasında Ankara Üniversitesi 
S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu'nda 
ö�renim gördü. 1 983'den beri MlY 
Film TV Video A.Ş.'de yönetici ve 
Mimar Sinan Üniversitesi - Sinema TV 
Enstitü'sünde ö�renim görevlisi olarak 
çalıştı. lik belgesel çalışmosını 1964'te 
gerçekleştirdi. 

Bom in Balıkesir in 1942. He 
groduoted from Howard University, 
Washington D.C., and the American 
University. From 1 974 to 1983 he 
studied ot Ankara University Foculty of 
Politicol Science, Higher School of 
Press and Broodcosting. Since 1983 
he has worked os on executive in the 
MlY Film TV Video Co. and os o 
member of the teoching foculty in the 
Mimar Sinan University Cinemo-TV 
Institute. He produced his first 
documentory in 1964. 



TV Y APlMLAR I  TÜRK iYE  

TV PRODUCTIONS TURKEY 

CAHiDE 

CAHIDE 

Y6Mtnıen/Dir.c:tor: Ziya Oztan Senaryo/Screenplay: Zeynep Avcı ,  Ziya Oztan Görüntü 
Y6ııetmeni/Phatography: Calin Mounier Müzik/Music: Timur Selçuk Oyunculan'Cast: Hale Soygazi, Rutkay 
Aziz, Müşfik Kenter, Alev Sezer, Uı:ıur Polat Yapım/Produdion: TRT Dünya Hakları/Export Agent: TRT 
Kavı:ıldıdere-Ankara TURKEY 

1989 1 35 mm. 1 Renkli (color) 1 50' 

Bu film, Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü yıldızı Cahide'nin yaşam öyküsünü konu alan 5 bölümlük , 
televizyon dizisinin ilk bölümü. CAHIDE, zirve ile batak arasında gidip gelen perde yıldızlarının klasik 
hayat hikOyelerinden biri. .. Osmanlı lmparatorluı:ıunun çöküş yılları, Cumhuriyetin kuruluşu, biçimlenişi, 

ll. Dünya Savaşı yılları, ve 1980'1er bu hikôyenin fonunu oluşturuyor. Kendini avcı sanan "Cahide" ler birer 
a...dır aslında . . .  işleyen büyük çark dışında avcı yoktur, çünkü . . .  

recent example of a television drama abaut the tragic life story of the famous film and theeter star 
Cahide, this film is the first episode of the five-part series shown on TV. CAHIDE is one of the 
lossic life slories of movie slars pendant betvveen the summit and the swamp. .. The dedining 

years of the Ottoman Empire, the foundation and formatian of the Republic, Second World War and the 
1980s are the backgraund of this stary. All the "Cahide"s who see themselves as hunters, are actually 
the hunted. Because there is no hunter other than the large running wheel. . .  

ZiYA ÖZTAN 

1946'da Siirt'te doı:ıdu. ilk ve orta 
öı:lrenimini Anadolu'nun çeşitli 
yerlerinde yoph. Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten 
sonra, bir süre yurtdışında çeşitli 
işlerde çalışh. Sinema çalışmalanna 
lütfi Akod'ın "Bir Ceza Avukatı'nın 
Anılan" adlı televizyon dizisinde 
yönetmen yordımcılıı:ıı yaparak başladı. 

Bom in 1 946 in Siirt. Has completed 
highschool educalian in several cities 
of Anatolia. Alter graduating from the 
Palilical Sciences Faculty of Ankara 
University, he has warked in various 
jobs in Europe. His first work in the 
field of cinerne was as an assistant ta 
lütfi Akod in his TV series, "The 
Memories of a Criminal l.awyer". 

FILMLERI / FILMOGRAPHY 
1980 Ittihat ve Terakki/Union and 

Progress 
1 981 Yusuf ile Züleyha/Yusuf and 

Züleyha 
1 983 A.çık Denizlere/To Open Seas 
1 985 Bugünün Soraylısı/Today's 

Aristaerat 
1 988 AteŞten Günler/Days of Fire 
1 989 Cahide 
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Değişik ihtiyaçlar için değişken. 

Mart1 Kanepe: Oturmak, dinlenme/<, uzanmak, kitap okumak, tv 

seyretmek, uyumak için. . .  M artt gibi rahat, özgür, hareketlif 

Oturmak, dinlenmekiçin ... i n san beden ine  uyg u n .  Otu ru rken ,  

kal karken,  kahve içerken,  soh bet ederken rahat, ergono m i k. 

Du ru ma göre i ki ,  üç, dört kiş i l i k. 

Uzanmak, kitap okumak, tv seyretmek için .. . Yorg u n  an lar

da, g ü n ü n  i ler leyen saatler i nde .  Düşü n ü rken ,  yorg u n l u k  g ider i r

ken . . .  Başı n ,  s ı rt ı n kon u m u na göre, arkası ve yan ları üçer kade

mel i .  Metal iskelet i  sağ lam . Hareket i sağ layan makaslar i tha l .  

Uyumak için ... G ü n ü n  son unda.  S ıcak, yum uşak ve sağ l ı kl ı  b i r  

yatak. Yorgan ı kend i nden ,  prat i k. Yan lar ı  yast ık  iş levi görüyor, y i

ne üç kademe l i .  I ki kişi l i k. Kon u klar ı n ıza ya da ken d i n ize. 

· Mart1 Kanepe. Evlerde, otel/erde, bürolarda. Değişik ihtiyaçlar 

için değişken. 
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S E RG I L E R  
EXH I B I T IONS 

ARA GÜLER'iN SiNEMACILARI 
THE CINEASTES OF ARA GÜLER 
5 5  fotoğraftan oluşan bir sergi 1 A n  exhibition of 5 5  photographs EMEK 

ARA GÜLER 
ra Güler 1 926 yılında istanbul'da do9du. 1 950 yılında "Yeni 
stanbul" gazetesiyle, gazetecilik yaşamına girdi. 1956'da Marc 
iboud ve Cartier-Bresson'la karşıleşorak MAGNUM 

fotografçılarından biri oldu. Daha sonraki yıllarda, Türkiye'de başta 
"Hayat" olmak üzere bir çok dergi ve gazetenin, dünyada ise Time-life 
ve Paris-Match gruplannın da aralannda bulundu9u önemli yayın 
organlarının foto9rafçısı, röpartajcısı olarak çalıştı. Churchill 'den Orson 
Welles'e, Arnold Toynbee'den Picassdya kadar, yüzyılımıza damgasını 
vurmuş önemli kişilerin foto9raflarını çekti. 1962'de aldı9ı "leica Ustası" 
ünvanından günümüze kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün 
sahibi oldu. 1 983 yılında "Kahramanın Ölümü" adıyla ünlü "Yavuz 
Zırhlısı" nın sonunu belgeleyen bir film yaptı. 1 968'de ABD'de açılan 
"Renkli Foto9raf'ın 10 ustası" sergisinden bu yana bir çok sergi açtı. 
':A-RA GÜLER'in SINEMACILARI", Türkiye'nin bu en önemli foto9rafçısının, 
meslek yaşamı boyunca, yüzyılımızın sanatı Sinema'da ilgilendi9i, 
tanıdı9ı, izledi9i ünlü yönetmen, oyuncu ve yazar portrelerinden 
oluştıurdu9u büyük kolieksiyenun bir bölümüdür. Cartier-Bresson ve Riboud 
gibi, ça9ımızın cesur ve derin bakışlı tanıkları arasında seçkin bir yere 
sahip olan Ara Güler, bu sergiyle büyük görüntıü hazinesinin bir 
bölümünü sinemasevedere açıyor. 

Ara Güler was bom in Istanbul in 1 926. He began his career as 
o journalisi in 1 950, with his post in the newspaper "Yeni 
stanbul". Alter having met Marc Riboud and Cartier-Bresson he 

became one of the photographers of MAGNUM in 1956. In the 
following years he warked as the photographer and the interviewer in 
many praminent newspapers and magazines, including Time-life, and 
Paris-Match groups abrood, and "Hayat" in Turkey: He took remarkable 
pictıures of contemparary personalities of world-wide eminence, such as 
Churchill, Orson Welles, Arnold Toynbee and Pablo Picasso, to name o 
few. He was designated as "the Master of leica" in 1962, and received 
various national and international awards since then. In 1983, he shot 
"The Death of o Hero", o film on tragic end of the batıleship Yavuz. 
Alter participating in the exhibition of "10 Masters of the Colourprint" 
held in the USA in 1968, he realized various other exhibitions. 
"THE CINEASTES OF ARA GÜLER" is o selection from this emineni 
photographer's eelleetion of partraits of famous directors, actor/actresses, 
and authors he happened to meet and know. Aro Güler, the courageous 
and perceptive witness of our öge, like Cartier-Bresson and Riboud, 
opens o part of his visual-treasure to the cinema-lovers. 





S E RG I L E R  
EXH I B I T IO N S  

SAHiN KAYGUN FiLM SETLERiNDE 
# 

SAHiN KAYGU N  IN FILM SETS 
SO fotoğraftan oluşan bir sergi 1 An exhibition of 50 photographs DÜNYA 

ŞAH i N  KAYGUN ı 951 yılında d�du. Istanbul Devlet GÜzel Sanatlar Yüksek Okulu, 
Grafik Sana�ar Bölümü'nü bitirdi . Bir süre aynı okulda öflretim 
görevlisi olarak çalıştı. Foloflrofları, Avusturya, Federal Almanya, 

lsviçre, ABD, Ingiltere, Japonya gibi ülkelerde sergilendi. Birçok ülkede 
koleksiyanlara ve müzelere alındı, Avrupa ve Amerika'da yayımlandı. 
1980 yılında Salzburg Uluslarorası Yaz Akademisi'ne katıldı. Türk Foloflrol 
Sanalının önemli isimlerinden biri olan Kaygun'un sinema ilişkisi bazı 
filmierin sanat yönetmenliflini yaparak başladı. 1 987'de ilk filmi "Afife 
Jale''yi çekti. 1988'de gerçekleştirdifli ikinci filmi "Dolunay", çeşitli 
uluslarorası film festivallerinde gösterildi; Kültür Bakanlıflı Sinema 
Ödülü'nün yanı sıra Antalya Film Şenliflinde iki, Ankara Film Şenliflinde de 
iki ödül kazandı. Aynı film, 7. Istanbul Sinema Günleri Uluslarorası Film 
Yonşmasında ülkemizi temsil etti. 

Sinema, izleyici için, beyaz perdeden yansıyan özel bir dünyadır. Oysa, 
seyirciye yansımayan yanları ayrı bir serüvendir sinemanın. Şahin 
Kaygun'un sergisi, son yıllarda Türk sinemasında adından çokça sözedilen 
bazı filmierin çekimleri sırasında saptanmış foloflrollardan oluşmakta. 
Kaygun, seyirciye hiç yansımayan kamero arkası bazı görüntülerin 
yanısıra, filmierin önemli bazı sahnelerinden lotoflroflar sunuyor bu 
sergide. Şahin Kaygun'un sanat yönetmenliflini üs�endifli, Atıf Yılmaz'ın 
"Dul Bir Kadın", ''l>dı Vasfiye" ve "hıhhh Belindal"  filmleri ile Ömer 
Kavur'un ·�nayurt Oteli", Bilge Olgaç'ın "Kaşık Düşmanı" ve Başar 
Sabuncu'nun "Asılacak Kadın" filmleri serginin ana malzemesini 
oluşturuyor. 

Born in 1951 . He groduated from Grophics Department of the 
Istanbul State Academy for Fine Aris and worked as o research 
assistant at the same academy. His works are exhibited in dillereni 

countries such as Fronce, Austria, Germany, Switzeriand, USA, England, 
Japon. His works are published in many countries and took part in 
dillereni collections. He participated in Salzburg lntemational Summer 
Academy in 1980. He began cinema as an art director in films of some 
famous Turkish directors. In 1987 he shot his first film "Afife Jale". His 
second film, "Full·moon", which he realized in 1988, has been screened 
in many International Film Festivals. Besides Ministry of Culture and 
Tourism Award, this film won two awords in Antalya Film Festival and 
anather two in Ankara Film Festival .  lt alsa represented Turkey in the 
International Competition of the 7th International Istanbul Filmdays. 

Cinema, for the spectator, is o very special world reflected from the 
screen. Bul the paris ol it which are not reflected are dillereni adventures 
themselves. Şahin Kaygun's exhibition is o sequence of photos taken 
during the shootings of same lamous Turkish films of the last decade. 
Kaygun presenis fromes from important scenes of these films as well as 
shots from behind the scenes. The main body of the exhibition is formed 
with the fromes from films where Kaygun hod worked as art director such 
as Atıf Yılmaz's "A Widow", "Her Name is Vasfiye" and "Oh Belinde!", 
and alsa Ömer Kavur's "The Mathenand Hotel", Bilge Olgaç's 
"Wedding Room", and Başar Sabuncu's "A Woman to Hang". 





S E RG I L E R  
EXH I B I T IONS  · 

AFiSLERLE 
FRANSIZ DEVRiMi 
1 20 resimden oluşan 20 afişlik bir sergi 

FRENCH REVOLUTION 
THROUGH POSTERS 
An exhibition of 1 20 i l lustrations in 20 posters 
A KM 

Fransız Devriminin simgeleri ve önemli anları iki yüzyıldan beri 
toplumlan etkilemektedir. "Marianne" ve kırmızı serpuşu Fransa'yı 
simgeler. 14 Temmuz'da, daha sonraları Fransız Ulusal Marşı olacak, 

"lo Marseilleise" eşli!jinde Bestille'in alınışı kullanır. lo Fayelle, Mirabeau, 
Danton gibi devrim kahramaniarına sokak, cadde ve meydan adlarında 
rasriamak, okul kitaplannda onları yaşamak olasıdır. Devrim'le gelen insan 
Hakları Beyannamesi, artık tüm demokrasilerin kutsal kitabı olmuştur. Ve 
biz, hepimiz, kendimizi 1 789 Devrimi'nin mirasçıları olarak kabul 
edebiliriz! 

Ordu, siyaset dünyası, basın, reklamcılar, sanatçılar, sinema ve �yatro 
çevreleri, çeşirii vesilelerle Fransız Devrimi'ni gündemlerine aldılar ve 
böylece yıllar boyunca, belki de bilmeksizin, eşsiz bir resim ve imge 
koleksiyonu oluşturdular. Resimler, gravürler, desenler, basmalar, heykeller, 
anıriar, afişler, pullar, madalyalar ve çeşitli nesnelerden oluşan bu sonsuz 
birikimin yarallı!)ı hazineden bizler en güzel, en ilginç, en simgesel ve en 
etkileyici alanlarını seçerek 20 alişte sizlere bu devrimci ruhun öyküsünü 
yansılmaya çalıştık. Fransız Devrimi'nin görsel geçmişine yapılacak bu 
yolculuk aslında en şidderii, en çelişkili ve en duygulu anlarıyle yakınça!j 
tarihinin gelişimini, kahramanlarını ve efsanelerini bir kez daha yaşalacak 
bizlere . . .  

e importanl images and symbols of rihe French Revolution have 
affected rihe contemporary societies for two centuries. Marianne and 

er red bennet symbolize France. July 1 4th celebrates rihe lakeover 
of rihe Bestille to rihe rhyrihm of "lo Marseillaise" which later became the 
French National Anrihem. The names of rihe revolutionary heroes like lo 
foyette, Mirabeau and Danton are given to the streets, lo rihe squares 
and rihey stili live in rihe school books. The decleralion of rihe human 
rights has became rihe Bible of rihe demecratic socielies since rihe 
Revolution. And we, all of us, may consider ourselves rihe inheritors of 
1 7891 

Arrny, politics, press, publicity, arts, cinama and riheater, all of them, lock 
rihe French Revolution to riheir agenda, ane woy or anoriher, and so 
developed, maybe unconciously, o fabulous eelleetion of images rihrough 
years. The poinlings, engravings, drawings, prinls, sculptures, monuments, 
posters, stamps, medals and eriher objects form an endless inventory, an 
inexhaustoble treasury from which we have chesen rihe most beautiful, 
interesting, symbolizing and effeclive ones. INe tried to preseni rihem in 
20 posters which would reflect rihe story of rihis revolutionary spirit. 
Through rihis voyage to rihe visual post of rihe French Revolution, we will 
live once more rihe development of our recent history wirih its heroes, its 
legends and ils most vialent, controdictory and emotional moments. 
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S E RG I L E R  
REXH I B IT IONS . . 

FilM FESTiVALLERiNDEN AFiSLER 
P STERS OF FILM FESTIVALS ; 
30 Film Festivali efişinden oluşan bir sergi 
An exhibition of 30 posters from Fi lm Festiva ls GAZi 

iSPANYA'DAN FilM AFiSLERi 
FILM POSTERS FROM SPAIN 
20 afişten oluşan bir sergi 1 An exhibition of 20 fi lm posters SiNEPOP 

� 
Espemme enel Cielo 

iTUVO FRANCO UN DOBLE? 

fEDERICO G.\Rill LOftCA 

U�JUD� 
BmiiJHD! llBJ 

-
.lliRIOC.tlllS 
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8.  iSTANBUL ULUSLARARASI FiLM FEST iVALi 
1-16 NiSAN 1989 

YÖNETMELiK 
1 .  TARiH 

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 8. Istanbul 
Uluslararası Film Festivali, ı -ı6  Nisan ı989 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. 

2.AMACI 
Festivalin amacı Türkiye'de sinemanın gelişimini destekleyerek 
nitelikli filmierin ticari da�ıtımını teşvik etmektir. 

3. PROGRAM 
8. Istanbul Uluslararası Film Festivali aşa�ıda belirtilen 
bölümlerden oluşmaktadır: 
a) Sanat ve sanatçı teması üzerine uluslararası bir film yarışması. 
b) Festivalin belirledi�i konu üzerine yarışma dışı, bilgilendirici bir 

bölüm. Bu bölümde konulu filmler, belgeseller ve kısa filmler 
g_österime sunulacaktır. 

c) Ozel bölümler: 
- Dünya Festivallerinden 
- Ustalara Saygı 
- Bir Ülke-Bir Sinema 
- Türk Sineması '88 - '89 

4. ULUSLARARASI YARIŞMA 
a) Optik ses bantlı 35 mm'lik en az ı .600 m. uzunlu�una sahip 

konulu filmler yarışmoda gösterilebilir. 
b) Yarışma filmleri Program Komitesi tarafından seçilecektir. 

Yapımcı, yönetmen, da�ıtımcı, ulusal film kuruluşları ve 
yabancı elçilikler film önerebilirler. 

c) Yarışma dışı filmler: Yapımcının iste�i üzerine Festival 
tarafından seçilen bir film yarışma dışı gösterilebilir. 

d) Yarışmaya kabul edilen tüm filml�r orjinal kopyalarıyla 
sunulacak, mümkün oldu�unda Ingilizce, Fransızca ya da 
Türkçe alt yazılario gösterilecektir. 

e) Filmler, aşa�ıdaki koşullarda yarışmaya katı lamaz: 
- ı Ocak ı987'den önce gösterime giren filmler, 
- Türk filmleri dışında Türkiye'de ticari da�ıtıma çıkmış olan 

di�er filmler. 
f) Gösterim düzeni Program Komitesi tarafından aksine bir 

yönetim kurulu kararı olmadıkça, belirlenir. Kabul edilen filmler 
program sırasında istanbul Uluslararası Film Festivali sinemaları 
dısında gösterilemez. 

g) Yc;;rışma filmleri sinema alanında tanınmış yönetmen, yapımcı, 
oyuncu, film elestirmeni ve sinema tarihcilerinden olusan 
uluslararası bir ;eçici kurul tarafından d��erlendirilir. · 

h) Seçici kurul istanbul Uluslarmsı Film Festivali Büyük Ödülü 
olarak "Altın lole Ödülü" verir. Seçici kurul tarafından ayrıca 
iki özel ödül verilebilir. Bu ödüller filmierin yönetmenlerine 
verilecektir. 

i) istanbul Belediye Başkanı ödül sahibi yönetmene yaklaşık 
20.000 US Doları de�erinde bir "Altın Lale" verir. 

i) Yarışmaya kabul edilen filmierin yönetmenleri 6 gün süreyle 
Festivalin konu�u olurlar. 

5. KATILIM BELGESi 
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Festivalin her bölumünde gösterilen filmierin yapımcılarına bir 
katılım belgesi veril ir. 

6. TANITIM MALZEMESI 
Festivalin herhangi bir bölümüne kabul edilen fiJmler, aşa�ıda 
belirtilen tanıtım malzemelerini en geç ı5 Aralık ı988'e kadar 
Festival bürasuna göndermelidir: 
a) Giriş formu ve filmi n kısa özeti; 
b) Ingilizce, Almanca ya da Fransızca olarak diyalog listesi; 
c) Bir basın ya da tanıtım dosyası; 
d) Yönetmenin ye önemli oyuculann yaşam öyküleri ve (renkli w 

siyah/beyaz) 
e) Film foto�rafları 
f) Yönetmen foto{lrafı; 

g) Filmi n en az üç adet afişi. 

7. SIGORTA 
a) Festivalce istenen film kopyolannın festivale tesliminden 

kopyayı sa�layan kuruluşa iadesine kadar geçen süre içinde 
kopyoların sigortasından festival sorumludur. 

b) Festival ,  kopyolann kaybı ya da hasan halinde film şirketinin 
katılma formunda belirtti�i de�er kadar mebla�ı tozmin 
etmekle yükümiQdür. 

S. U LAŞIM 
a) Festivalde gösterilecek filmler ı Mart ı989 tarihinde 

istanbul'da bulunmalıdır. 
b) Katılan film ı Şubat ı989'dan sonra festivalden çekilemez. 
c) Festivale gönderilen filmierin neviunu ödemeli olarak 

,gönderilmelidir. Türkiye'deki depolama, gümrük , sigorta ve 
dönüş nakliyatı masrafları Festivalce karşılanacaktır. Festival, 
"ödemeli" olarak gönderilen kopyol kasetierin navlununu 
üstlenmez. 

d) Filmler, Festivalin bitiminden sonraki iki hafta içinde belirtilen 
havaalanına gönderilecektir. Alıcıya nakliyat ile ilgili ayrıntılar 
bildiri lecektir. Festival havaalanındaki depo masraflarındon 
sorumlu de�ildir. 

e) Kopyalar ve uçak makbuzları do�rudan aşa�ıda bildirilen 
Festival adresine gönderilmelidir. 

f) Gönderenin adresi her !ilmin üzerinde belirtilmelidir. Katılıcı 
faks ya da teleksle filmi n adını, tarihini ve nakliye türünü 
belirten bir gönderi makbuzunu Festival ofisine yollamolıdır. 

9. FESTiVAL HAKLARI 
Festival düzenleme kurulu gösterim için yeterli teknik özelliklere 
�ahip olmayan filmleri; festival dışı bırakma hakkına sahiptir. 8. 
Istanbul Uluslararası Film Festivali'ne katılanlar, bu koşullan kabul 
etmiş sayılır. Bu maddelerde bulunmayan di�er hususlar Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı tarafından belirlenir. 



8th ISTANBUL INTERNAT IONAL FILM FEST IVAL 
1 -16 APRIL 1989 

REGULATIONS 
1 .  DATES 

8.  Istanbul international Fi lm Festival organized by the Istanbul 
Foundation for Culture and Arts will lake place between ı - ı6  
April ı989. 

2.AIM 
The ai m of the Festival is to encourage the development of 
cinema in Turkey and the promotion of films of quality in the 
theatrical circuit. 

3.PROGRAM 
The program of the 8. Istanbul international Film Festival consists 
of the fallawing sections: 
o) An international competition for films on art (literature, theatre, 

music, dance, cinema and the plastic arts.) 
b) A non-competitive, informative seetion on the specialized 

theme of the Festival . Features, documentaries and shorts will 
be included in this section. 

c) Special sections: 
- From World Festivals 
- Tributes 
- A Country - A Cinemo 
- Panorama of Turkish Cinema '88 - '89 

4. TH E I NTERNATIONAL COMPETITION 
o) Feature films in 35 mm. with optical sound track and o 

minimum length of 1 .600 m. ,  are eligible for presenialien in 
the competition. 

b) Films for the competition will be selected by the Program 
Committee. Producers, directors, distributors, national film 
institutes and foreign embassies may submit titles. 

c) Films out of the competition: At the producer's request o film 
selected by the Festival may be shown out of the competition. 

d) All films in the competition will be screened at the Festival in 
their original version, whenever possible with English, Frene h 
or Turkish subtitles. 

e) Films will not be considered if - released belare January ı ,  
ı 987 - already released i n  Turkey, excluding the Turkish 
entries. 

f) The screening schedule is decided upon by the Program 
Comittee. During the program none of the films accepted 
may be screened outside the Istanbul international Film 
Festival theatres. 

g) Films in the competition will be judged by an international jury 
composed of directors, producers, actors, film critics, cinema
historians who are known for their involvement in cinema. 

h) The jury presenis "The Golden Tulip Award" as the Grand 
Prix of the lstanbul lnternati6nal Film Festival .  Two special 
prizes may be given by the jury. These prizes will be given to 
the directors of the films. 

i) The Moyor of Istanbul gives to the award-winning director o 
genuine "Golden Tulip" which is worth approximately 
20.000 US Dollars. 

il The directors of films admitted to the competition will be the 
guests of the Festival for 6 days. 

5.A CERTIFICATE OF PARTICIPATION 
A certificate of participation will be issued to the producers of the 
films in all sections of the Festival. 

6. PUBLICITY MATERIAL 
For films accepted to any seetion of the Festival, the fallawing 
publicity material should be submitted to the seeretarial of the 
Festival no later than December ı5, ı988. 
o) A completed entry form and o short synopsis, 
b ) The dialogue list in English, French or German, 
c ) A presskil or publicity file, 
d) Detailed biographies and filmographies of the director and the 

principal players, 
e) Adequate supply of dillereni stills from the film (color and 

black/white), 
f) A recent photograph of the director, 
g) At least three posters of the film. 

7. 1NSURANCE 
The Festival is responsible for the insurance of the prints selected 
by the Festival from the moment they are received by the Festival 
to the moment they are collected by the forwarding agent. 
Should o print be lost or damaged, the Festival 's responsibility 
could be engaged only to the extent of the value indicated by 
the producer on the entry from. 

8. TRANSPORT 
o) Films presented by the Festival must arrive in Istanbul for 

checking and press screenings by March ı st, ı989. 
b) An entry may not be withdrawn after February ı, ı 989. 
c) All film s must be seni to the Festival, freight pre-paid by the 

entrant. Turkish storage, customs, insurance and handling 
charges will be paid by the Festival .  The freight costs for the 
return only are paid by the Festival .  Festival will not pay 
freight charges on any prints/casettes seni "collect" 

d) Film s will be returned within 2 weeks after the Festival to the 
airport of destination. The consignee will be notified of 
shipping details. The FestivGI is not responsible for storage 
fees at the airport. 

e) Prints and airway bills should be seni directly to the Festival 
office (see address below): 
Istanbul Foundation for Culture and Arts 
8. Istanbul International Film Festival 
Yı ldız Kültür ve Sanat Merkezi 
Beşiktaş 80700 istanbul 1 TURKEY 

f) The return address of the sender should be marked on each 
film. The enirani should send o notice of dispatch by air-mail, 
cable or telex to the seeretarial of the Festival indicaling the 
title, the date and way of shipment. 

9. RIGHTS 
Fims not meeting the technical requirements for public screening 
may be disqualified. Participation in the 8. Istanbul international 
Film Festival implies acceptance of these regulations. All issues 
not covered by these general regulations will be resolved by the 
Istanbul Foundation for Culture and Arts. 
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