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Işe bilgisayar alırken
dünyada değişen tercihleri
dikkate alın.
•

Dünya hızla değişiyor.

Teleteknik, dünyanın

Tercihler yenileniyor.
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büyük ilgi yaratan
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zor beğenen PC
�

1

o

PC pazarında

tercih ettiği
Commodore

10-111,
PC 30-111
ve PC 40-111
PC

ış bilgisayarlarını

%10.7 paya,

Türkiye'deki

en çok satan

ihtiyaç sahiplerine

PC'ler sıralamasında

sunuyor.

ikinciliğe ulaştı.*
Aşağıdaki Teleteknik Yetkili Satıcıları
ihtiyacımza uygun Commodore PC'yi,

Bu başarının altında yatan neden, her
Commodore PC'nin dünyanın en zengin
teknoloji birikimine sahip A.B.D. 'de
tasarlanması, en titiz üretim kalitesiyle

kanıtlanmış Teleteknik güvencesi ve
Türk Lirası bazında özel ödeme
koşullarıyla sunmaya hazırlar.

Federal Almanya'da üretilmesidir.
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZi (Taksim)
ATL A S (Beyoğlu)
EMEK (Beyoğlu)
GA Zi (Osmanbey)
REKS (Kadıköy)
SiNEPOP (Beyoğlu)
SÜREYYA (Kadıköy)

Uluslararası Film Yapımcılan Dernekleri Federasyonu (Paris) tarafından resmen tanınmıştır.
Accredited by the International Federation of Film Producers Associations, Paris.

inema öyle bir keşiftir ki, birgüngelecek barutun, elektriğin
ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin cephesini
değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevrnelerini te
min edecektir.
Sinema, insanlar arasındaki görüş ve düşünüş farklarını silecek; in
sanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır.
Sinemaya, layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz.

day wi/1 come when the invention of the cinema wi/1 be
seen to have changed the face of the world more than
the invention of gunpowdet; efectricity or the discovery
of new continents. The cinema wi/1 make it possible for people /iv
ing in the most remote comers of the earth to get to k now and love
one another.
The cinema wi/1 remove differences of thought and outlook, and
wi/1 be of the greatest assistance in realising the ideals of

�. p

humanity. lt is essential that we treat the cinema
with the importance it deserves.
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ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ŞEREF KURULU
THE HONORARY BOARD
Sayın CUMHURBAŞKANI Turgut ÖZAL
President of the Republic
Sayın BAŞBAKAN Yıldırım AKBULUT
Prime Minister
Sayın iÇiŞLERi BAKANI Abdulkadir AKSU
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,
Prof. Dr. Nurettin SÖZEN.
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stanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu,
9. Istanbul Uluslararası Film Festivali'nin
gercekleştirilmesine katkıda bulunan tüm
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he board of the Istanbul Foundation for
Culture and Arts would /ike to thank the
fallawing Ministeries, institutions,
companies and individuals for their generous
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(Jan Kolacin)
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Paltel Ageney (Barbara fundalinsko)
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Produclions J.M.H. S.A. (Jean-Marc Henchoz)
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(Nuri Çolakoğlu, Tarcan Günenç)
Pullman International Hotels
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U.G.C. (Aline Ordronneou Perry)
Uğur film (Memduh Ün)
Unifrance Film International
(Aiain Boismery, Antcine Kholife)
USIS (John Ohta)
Vokko (Vitoli Hakka, Deniz Adanalı)
Warner Bros. Distribution Ltd.
(Gary Hodes, Brian Minkoffi
Warner Bros., Turkey
(Şevket Gözalan, Hülya Öztürk)
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SiNEMAYA YAKIN TAKiP

Denizi sevenlerin...
Denizle sevişen/erin dergisi...

Otomobil sizin için
bir ihtiyaç, bir uğraş, bir zevk
veya bir tutku olabilir. ..
İşte derginiz..

Astroloji konusunda
aradığınız cevapları
bulabileceğiniz
uzman tek dergi...

BORC
AYUIC ASTROLO.i DERGisi

�

Merakltdtr sinema tutkunu:

Sadece sinemaya değil. hayatm kendisine.

Bir sinema tutkununun
"Hürriyet"siz kalmasi
düşünülemez.

Hergün yaşanan '"hayatm sinemasma".

Olağan genellemeler. basmaka/tp yorumlara

yüz vermez.

Yeniyle. farkltyla. '"perde arkasty/a" ilgilidir.

Dünyada ve ülkede olan bitene tükenmeyen

bir ilgiyle yaklaştr.

Bu yüzden bir sinema tutkununun tercihleri

ne olursa olsun. '"Hürriyet"siz kalmast

düşünülemez.
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ARCELIK'IN "TROPiKAL-ÖTESi" BUZDOLAPLARI ÜNLÜ YÖNETMENiN
ARZULADIGINDAN DAHA DA SOGUK BUZ ÜRETEBiLECEK SOGUTMA
GÜCÜNE SAHiPTiR.
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WARNER BROS.
TÜRKİYE

Film ve Video Sanayi ve Tic. A.Ş.

Yedinci sanata
ve yaratıcılarına
merhaba.

8 BiRLiK GALVANiZ
SAC SANAYi VE TiCARET AŞ
FirCızköy Yolu. Avcılar, 34842 istanbul

Tel

591 95 50 (4 hat) Faks: 591 05 75

Birlik Galvaniz, bir Borusan Holding kuruluşudur.
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Filmi aklınızda kuruyorsunuz, ama ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Oynatmayı

düşündüğünüz oyuncuları alamıyorsunuz, doğru dürüst dağıtım yapamıyorsunuz.
isterdim ki bir IBM'im olsun, bir taraftan senaryoyu sokalım, öte taraftan film çıksın,
hem de bitmiş ve renkli olarak,

Alfred Hitchcock
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Kaynak: Hitchcock,
François Truffaut,
Sayfa 11, Aja Yayınlan
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9. iSTANBUL ULUSLARARASI FILM FESTIVALi programının çeşitli bölümlerinin gerçekleştirilmesinde
değerli katkıları bulunan !aşağıdaki kuruluşlara teşekkür ederiz.
We should /ike to thank the fallawing companies for their valuable contributions to the realization
of vorious sedions of the 9th ISTANBUL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL programme.
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�NASAS
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ŞIŞECAM

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
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TEKSTiLBANK

ULTRI\

s
Türk Henkel

Turk Henkel Kımyevi Maddeler Sanayı ve T ıcaret A.Ş
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RNATIONAl COM t ITIO
Başkan 1 President
Mikl os JANCSO (Macaristan)
Üyeler 1 Members
lrena BI GNARDI (italya)
Srdjan KARANOVI C (Yugoslavya)
Michel KHLE IFI (Filistin)
Robert KRAMER (ABD)
Jeanine MEERAPFEL (Batı Almanya)
Gian Franc o M ING OZZI (italya)
Pierre RISSIENT (Fransa)
Başar SABUNCU (Türkiye)
Grazyna SZAP OLOWSKA (Polonya)
Andrzej ZULAWSKI (Polonya)
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TEKSTiLBIINK'm değerli katkdanyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank TEKSTiLBIINK, for their contributions.

U L U SLARARASI Y A R I ŞMA

i RAN

INTERNA TIONAL COMPETIT/ON

IRAN

NARINA YANDlM
NAR-O-NAY
THE FLAME OF POMEGRANATE IN THE CANE

-

-

� ..

1956'do doğdu. Amerika'da
mühendislik, radyo ve TV
yopımc ı l ı ğ ı , sinema okudu. 1 984'ten
beri iron Yayın Kurumu'nda
yönetmen asistanı, yönetmen,
senarist ve yapımcı olarak çalışıyor.
NARINA YAN DlM ilk uzun metrajlı
lilmidir.

.
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Yönetmen/Director: Sa 'ied Ebrahimilm Sena ryo/Screenp l a y : S. Ebrahimilar, H. lrie, Aziz Tarseh
Görüntü Yö n . /Cinematography: Homayoun Pievar Kurgu/E diti n g : Zhila lpakchi Müzik/Music:
Fariborz lachini Oyuncu lar/Cast: Johangir Almasi, Ghazal Elmi, Ali Asghar Garmsiri, Soheil
Alavizadeh Ya p ı mcı/Producer: S. Ebrahimilar, Hossein lrie Ya pım/Production Co. : Farabi Cinema
Foundation Dünya H a k l a rı/Export Agent: Farabi Cinema Foundation, No. 55 Sie-Tir Ave. ,

Tehran 1 1 358, IRAN ; Tlx: 2 1 4283 Id; Fax: 9 8 2 1 678 1 55
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00'

ir fotoğrafçı bir oyun için resim konuları bulmak ister. ilginç bir konu ararken, kalp krizi
geçiren yaşlı bir adam görür. Adamın yaşamını kurtarmaya çalışır, ancak başaramaz. Yaşlı
adamın kimliğini bulma çabası lotoğralçıyı nostaljik anılarla dolu bir düş yolculuğuna çıkarır
ve sonunda fotoğrafları için bir fikir verir. .

B

B u film , !ilmin ana kişisi gibi, bir öykü ya d a diyaloglardan çok görüntülere dayanarak, "mesajını
görsel yoldan" iletmekte. " NARINA YANDlM benim inandığım bir sinema türü", diyor yönetmen
ve ilave ediyor: " Bir yönetmen olarak ilerlemek ve önümüzde yürüyenleri geçmek istiyorsak, artık
kalıplaşmış sinemasal yöntemlerden kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum."
photographer has to find imoges for o play. Hunting for interesting subiects, he comes
across on old who has iust had o heort attack. He tries in vain to save the man's life. The
search to determine the old man's identity launches the photographer on a ;ourney of
imagination full of nostolgic rememberances and fina/Iy gives him an idea for his photos. .

A

This film, /ike its main chorocter, relies heavily on imoges rather than story line o r diologues, to
deliver its "message through its visuals ' � "NAR-O-NA Y is an example of the type of cinema 1
believe in ' ; explains the director. '1'\s a filmmoker 1 think we should ovoid the use of streotyped
cinematic devices if we are to progress and keep obreast of others who are marching forward. "
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SA' I ED EBRAHIMIFAR

Bom in 1956. He studied
engineering, radio and TV
broadcosting, and cinema in the
United States. Since 1984 he has
been working as assistant director,
screenwriter, director and producer
at the lslamic Republic of Iran
Broodcasting Company. NAR-O.
NAY is his first feature film.
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U L U SLARARASI Y A R I ŞMA

ISRAEL

IN TERNA TIONA L COMPETI T/ON

BERLi N KU DÜS

BERLIN JERUSALEM
AMOS GITAI

Yönetmen/Director: Amos Gitoi Seno ryo/Screenplay: Amos Gitai, Gudie Lawaetz Görüntü
Yön ./Cinematography: Henri Alekan, Nurith Aviv Kurgu/E diting: Luc Barnier Müz ik/Music:
Markus Stockhausen Oyuncular/Cast: Lisa Kreuzer, Rivka Neuman, Markus Stockhausen,
Veronica Lazare, Benjamin l.evy, Vernon Dobtcheff Yo pım/Production Co. : Agov Films Dü nya
H a kla rı/Export Agent: Jane Balfaur Films, 35 Fortress Road, Landon NW5, IAD, E NGLAND;

Fax: 44 1 2674241

1 988-1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1 89'
üzyılın bo � ında Berlin. Siyasi ayaklanmalar, kaleler, edebiyat çevreleri . . . Thomas Man n ve
Kandınsky nın dostu, dışavurumcu ozan Else Lasker Schuler, 1 905 ayaklamasından sonra
Rusya'dan sürülen siyasi eylemci Tania ile tonışır. Filistin'de öncü gruplar, sosyalizm
kavramına dayalı ilk tarımsal kolektillerin kurulabileceği uygun yerler arayarak, ıssız topraklarda
ilerlemektedir. Berlin'de Else genç bir müzisyene aşık olur; ama bir yandan küçük oğlu Paul'un
sağlığı kötüye giderken, diğer yandan da yazı işleri müdürüyle arası açılır. Paris'teki Alliance
Fronçaise üyesi Yahudiler, Tania'nın Filistin'deki kolektiline yardımı reddederler. Naziler, Yahudi
aydınlarının gittiği bar ve klüplere saldırmaya başlamışlardır. .

Y

Kutsal Topraklor'da Araplar bile kolektif şenliklerine katıl ı r, ama toprak mülkiyetiyle ilgili ilk sorunlar
da ortaya çıkar. Toprak kanuni sahiplerine mi aittir, yoksa onu işleyen ya da kuşaklar boyu
üzerinde yaşayanlara mı? Kolektif silahlanmaya başlar. Tania 'nın sevdiği adam öldürülür. Noziler
sokaklarda kitap yakerken Else' nin oğlu ölür. Else önce isviçre'ye, oradan da Yafa Limanına gider.
Rostladığı yer ve insanların sarhoşa çevirdiği kadın, sevgi ve mutluluk dolu farklı dünyalar
düşleyerek, ülkeyi büyülenmişçesine dolaşır. Kudüs'te Tania ile yeniden karşılaşır. Bombaların
harabeye çevirdiği kentte yürür Else. Yıkık duvarların ve patlamaların arasında, yavaş yavaş
bugüne ait duvar yazıları, arabalar, askerler ve insanlar belirir. .
er/in, the first decade a f the century. Palitical upheaval, co fes, literary circles . . . The
Expressianisi poet, Else Lasker-Schüler, friend of Thomas Monn and Kandinsky, meefs the
political acfivist Tania, exiled from Russia after having participated in the 1 905 insurrection.
In Palestine, groups of pioneers trek through desert /and in the search of suitable sites for the first
agricultural collectives to be inspired by the notian of Socialism. In Berlin, Else fal/s in love with o
young musician bul is worried about the health of her young son Paul, as well as having
problems with her editor. In Palestine, Tania 's collective is refused help by the Jews belonging to
the Alliance Française in Paris. The first incursions of the Nazis info the bars and clubs frequented
by Jewish intellectuals.

B

In the Holy Land, even the Arabs ;oin in the collective's festivities, bul the first problems arise
regarding the occupation of the !and. Does the /and belong to those who possess it legally, to
those who have worked it or to those who have lived there for many generations? The collective
begins to arm itself. The man that Tonia loved is kil/ed. Else's son dies white the Nazis bum books
in the streets. Else leaves for Switzerland, to arrive, !afer, in the port of Jaffa. Deluded by the
places and the people she had met, Else dreams of different worlds, of love and happiness while
rooming the !and as if in o trance. In Jerusalem she refinds Tania. Else walks through the
bombarded city. Gradually, amongst the rubble and explosions, appear graffiti, cars, soldiers and
people who belong to our times . . .

1 950 yılında, israil 'in Hoyfa
kentinde doğdu. 1 909 yılında
Polanya'da doğan bobası Munoi
Gitoi, Bouhous'da eğitim görmüş ve
1 934 yılında Nozilerden kaçıp
Filistin'e yerleşmeden önce, Mies
von der Rohe' nin stüdyosundo
colısmıstı. Amos Gitoi mimarlık
�ğitim i · gördü ve Doktora
çalışmalarını Kalilorniya'da Berkeley
U niversitesinde sürdürdü. Su
sıralarda Hoyfa'da Mima ;lık dalında
öğretim üyeliği yapmaktadır. Sinema
dünyasına geçişi 1 973'te
gerçekleştirdiği, sanat ve mimari
üzerine iki kısa filmle olmustur. O
zamandan bu yana, çeşitl i
belgesel, kısa ve orta metrojlı film
yaptı. Londra, Frankfurt, Madrit,
New York, Hoyfa ve Rimini
kentlerinde, bütün calısmalarından
oluşan retrospektifl � r d üzenlendi. ilk
konulu filmi, 1 985'te gerçekleştirdiği
"Esther"dir. BERL i N KUDÜS
yönetmenliğini yaptığı ikinci konulu
filmdir.
Bom in 1950 in Haifa, lsrael. His
father, Munol Gitai, bom in 1909 in
Po/and, has studied ot Bauhaus and
worked at the studio of Mies van
der Rohe in Berlin, before escaping
Nazis and emigrating to Palesiine in
1934. Amos Gitai studied
architecture and pursued his studies
at the University of Berkeley in
Colifomia where he has worked for
o Ph . D. He currently teaches
architecture in Haifa. His first films
were two shorts he realized in 1973
about arts and architecture. He has
since made several documentaries,
short and medium length films. The
retrospectives of his complete work
have been shown in London,
Frankfurt, Madrid, New York, Haifa
and Rimini. He realized his first
feature film, "Esther" in / 985.
BERLIN JERUSA.L EM is the second
feature he directed.

35

U L U S LA RA R A S I Y A R I ŞMA
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YiTi K GÖVDELER
CORPS PERDUS
THE LOST BODIES

Eduarda de Gregario Sena ryo/Screenplay: Eduarda de Gregorio, Suzanne
Schiffman, Charles Tessan Görüntü Yön./Cinematography: Maurice Giraud, Jose Mario Hermo,
Patrick Thibaud Kurgu/E ditin g : Nicola Lubtchansky Müzik/Music: Gustavo Beytelman Oyunculari
Cast: Laura Morante, Tcheky Koryo, Georges Claisse, Gerarda Romono Ya pımcı/Producer:
Gerard Vaugeois Ya pım/Production Co. : Les Films de I 'A talante, 43 rue du Faubourg-Montmartre,
75009 Paris, FRANCE, Fax, 33 ı 4 7703443, La S. E . P.T., S.G.G.C. , DB Films, Jorge Esirada
Mara Producciones D ü nya H a kları/Export Agent: Jacques le Glou, Les Films du Volcan, 27 rue
de la Butte aux Cailles, 750 ı 3 Paris, FRANCE; Tlx, 205637 filmvol; Fax, 33 ı 45650747
Yönetmen/Director:

ı 989 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 95'
rax tabloları üzerine bir uzman olon Eric Desange, bu ünlü ressornın yapıtı olduğu öne
sürülen tamomlanmamış ve gizemli bir tuvali incelemek ve değerlendirmek üzere Buenos
Aires'e çağrıl ır. Loura ve kocası tarafından karşılanan Eric gelir gelmez işe başlar. ilk bakışta
tablonun fonunun fazladan bir ya da iki karakter için planlanmış olduğunu düşünür. Tuvali
incelerken birden kendini ı 927'de, Brax ününün doruğundayken tablonun yapıldığı odada bulunur.
Bir parti sırasında ev sahibi Laura'nın, Laetitia 'ya dönüştüğünü farkeder. . . Ve bir yara iziyle yüzü
değişen Eric de, Brax olmuştur. Laetitia'ya aşkını açıklar, fakat reddedilir. Şafak sökerken Eric
gördüklerinin bir düş olup olmadığından emin değildir. .

B

n experf on Brox 's poinfings, Eric Desonge is cal/ed to Buenos A ires fo identify on
unfinished and enigmotic canvas which is supposedly by the fomous artisi. The minute he
orrives, he is met by Louro and her husbond and begins his work. At o glonce, he thinks
the bockground of the pointing looks /ike it wos set up to include one or two more chorocters.
While studying the canvas in detoil, he suddenly finds himself in the room where the piece wos
pointed . . . in 1 927, during the ero when Brox wos ot his height. During o porty, he discovers that
his hostess Louro has become Loetitio . . . And Eric, disfigured by o long scor, has become Brox. He
declores his love for loetitio bul she rejects him. At down, Eric isn't sure if he wos dreoming or
not. .

A
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F R A N S A - A RJ A N T I N
FRANCE - A RGEN TINA

EDUARDO
DE GREGORIO

ı 942 yılında, Arjantin'in Buenos
Aires kentinde doğdu. ı 966'da
Avrupa ' ya göç etmeden önce sanat
ve felsefe eğitimi gördü. itolyo'da
(aralarında Bertoltıcci'nin
"Örümceğin Stratejisi" de vardır)
ve Fransa'da (özellikle Jacques
Rivette için) film senaryoları kaleme
aldı. ilk konulu filmini ı976'da
yönetti. YiTiK GÖVDELER
yönetmenin dördüncü konulu filmidir.
Bom in 1942 in Buenos Aires,
Argentina. He studied ort and
philosophy before maving to Europe
in 1966. He wrote filmseripts in ltoly
{including Bertolucci's "Strotegia
del Regno") and in Fronce,
primarily for Jacques Rivette. He
directed his first feoture film in
1976. CORPS PERDUS is his forth
feature film os director.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

ı 976 Serail 1 Saray
ı979 La memoire courte 1
Zayıf Hafıza
ı 982 Aspern
ı 989 Corps Perdus 1 Yitik Gövdeler

U L U S LAR AR ASI YA R I ŞMA

D E M O K RAT i K A LMA N Y A

INTERNA TIONA L COMPETIT/ON

GDR

TRAVERS'DE BU WSMA

TREFFEN IN TRAVERS
MEETING AT TRAVERS

MICHAEL GWISDEK

1 942'de Berlin-Weissensee'de
doğdu. 1 969'don bu yana sinema
oyunculuğunun yanı sıra ünlü bir
tiyatro oyuncusudur. Mark Bohm'un
"Der Fall Bachmeiner - Keine Zeit
für Tranen" adlı lilmindeki rolüyle
1 984'de Chicago Festivali'nde Altın
Huga Ödülü kazandı. TRAVERS'DE
BULUŞMA yönetmenliğini yaptığı ilk
filmdir.
Yönetmen/Director: Michael Gwisdek Seno ryo/Screenploy: Michael Gwisdek Görüntü Yön . /
Cinemotogrophy: Claus Neumann Müzi k/Music: Reiner Bredemeyer Oyuncu l o r/Cost: Hermann
Beyer, Corinna Harfouch, Uwe Koc kisch, Susanne Bormann Yo pımcı/Producer: Herberi Ehler
Dünya H o k l o rı/Export Agent: DEFA Aussenhandel, Milastr. 2, Berlin, DDR- 1 058; Tlx: 1 1 451 1

defol dd

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 97'

1

793'de Paris'te yaşoyan Alman yazar, serüvenci ve devrimci demokrat Georg Forster karısı
Therese'i, çocuklarını ve en iyi dostu Huber'i sever. H uber, Forster'in konsını sevmekte ve
onunla ve çocuklarıyla birlikte sürgünde yaşamaktadır. Kadın ise her iki erkeği de
sevmekiedir ve hepsi, bir şekilde anlaşmaya varmak zorundadırlar. . . Film, Forster ve Therese'in
boşanma korarını imzalamak için biroraya geldikleri isviçre'deki son karşılaşmalarının güncesidir. Bu
buluşma tutkulu bir keşfe, ayrılma kararını değiştirerneyen iki insan arasındaki son umutsuz aşka
dönüşür. Almanya'da başına ödül konan Forster, Huber gibi Almanya ile barış yaporak devrime
ihanet etmek istemez. Therese çocuklarla onun ardından Paris'e gelmek istemez. Artık Paris'de
devrim, dostuyla düşmanını ayırt edememektedir. . .
Alışılmış aşk üçgeni kalıplarını yıkan b u filmde birçok büyük değişikliğin, cinsiyetler arasındaki
ilişkilerin alt üst olduğu toplumsal ve tarihsel karmaşanın hüküm sürdüğü bu landa güçlü duygular
birer birer açığa çıkıyor. Usta bir tiyatro ve sinema oyuncusu olon Gwisdek bu filmle yönetmen
olarak şaşırtıcı ve sağlam bir çıkış yaptı. Tümüyle oyuncu kadrosunun üzerinde yoğunlaşan yapım,
çok iyi hesaplanmış etkiler yarolan uzun sahneler ve eğlendirici doğoçlomolorla güçlü duygulma
korkmadon yaklaşan insaniann psikolojik dramını yansıtıyor.

G

eorg Forster, German writer, scientist, adventurer and revolutionary democrat, living in
Paris in 1793, loves his wife Therese, his children and his best friend Huber. His friend
loves For.ster's wife and lives with her and the children in exile. The woman loves both
men, and somehow they all must come to terms . . . The film is the dramotic ch ranicle of the /asi
meeting between For.ster and Therese in Switzerlond, orranged to set the seol on their divorce.
The reunion turns info o passianale rediscovery, a last desperale love between two people whose
vitol decision to port cannot be rever.sed. For.ster, a wonted man in Germony with o price on his
head, cannot and does not want to renounce his loyalty to the revolution in order, /ike Huber, to
make his peace with the German restoration. Therese doesn't want to fallaw him with the children
to unsafe Paris, where the revolution is finding it increasingly difficult to distinguish between friend
and foe. . .
Free from the diehes o f a conventional love triangle story, strong emotions unfold in the drama
against the background of o turbuleni social and chronologicol setiing involving many dromatic
changes, including the relotionship between the sexes. Gwisdek, highly roted os o film and
theatricol octor, has delivered his surprising and convincing debut as o director. The production,
oriented enlirely upon the cost, emphosises the psychodrama without feor of great emotion in
long drawn-out scenes with precisely calculated effect and at the same time entertaining
improvision.

Born in /942 in Berlin- Weissensee.
Besides aciing in films since 1 96 9,
he is o famous theatre octor. In
1 984 he won o Golden Hugo in
the Festival of Chicago for his role
in "Der Fo// Bachmeier - Keine Zeit
für Tranen ' ; o film by Hark Bohm.
TREFFEN IN TRAVERS is the fir.st film
he has directed.

U LU S LA R A R A S I Y A R I ŞMA
I N TERNA TIONAL COM PETIT/ON

B E LÇ i KA
BELGJUM

MAESTRO

IL MAESTRO
DOUBLE GAM E

Yönetmen/Director: Marian Hansel Sena ryo/Screen p l a y : Marian Honsel, bosed o n o story by
Maric Soldeli Görüntü Yön ./Cinematography: Accocio de Almeido Kurgu/Editing: Susono
Rossberis Müzik/Music: Frederic Devrees Oyuncular/Casl : Molcolm McDowell, Charles
Aznovour, Francis Leomoire, Andreo Ferreol Yap ı m/Production Co. : Mon's Films (Brussels), Floch
Film (Paris), RTBF, BRT Dünya H a k l a rı/Export Agent: Brussels Ave. , rue Meyerbeer, B 1 1 80,

Brussels, BELGIUM; Fax: 32 2 3461 3 1 3
1 98 1 3 5 m m . 1 Renkli-Colar 1 90'

merika'da ünlü bir musevi erkestre şefi olon Wolter Goldberg, on yıllık bir aradon sonra,
gençliğinin operası, Medome Butterfly ' ı yönetmek üzere itolyo ' yo gelir. i lk provo sırasında
kendini iyi hissetmediğini söyleyerek sahneden ayrılır ve oteline sığınır. Dohc sonra do
hostolondığını öne sürerek anlaşmosını iptal eder. Onu, vazgeçişinin gerçek nedenini yavaş yavaş
söylemeye ikna eden kişi operanın yöneticisi olacaktır. . . Goldberg, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda,
Ombrio'nın bir köyünde, muhasebeci kimliğine bürünerek saklandığı ayların öyküsünü anlatır.
Orada, bir orkestro şefi olduğunu iddia eden, gerçekte ise sıradon bir müzisyen ve kendisi gibi bir
koçok olon Remuoldi'ye rostlar. Iyi kolpli bir dulun onları sakladığı süre içinde bu ikisi arasındaki
ilişki gelişir. .

A

Maric Soldeli' nin romanının b u sinema uyorlomosı, bizi gülünç yanlışlıkların ve insan kormaşasının
dünyasına sürüklüyor. Goldberg rolünde Molcolm McDowell'i ve Remuoldi rolünde de Charles
Aznovour'u izliyoruz. Yanlış kimlik yaratmo teması yetenek ve sıradonlık soruları çoğrıştırırken, tüm
yolan ve oldotmocoloro karşın, iki adamın arasında güçlü bir dostluğun bulunduğunu anlıyoru z .
Ancak bu dostluk, Moestro' n u n kendi kendine yarattığı tuzağa düşüşüyle, yerini suç ve pişmanlığa
bırakır. Eşsiz görüntüleriyle Marian Hansel 'in filmi oldatmo ve bunun sonuçlarıyla ilgili hoş ve ilginç
bir öykü.
atter Goldberg, o famous ;ewish arehesira direCtor in the United States, returns to ltaly
after o ten-year absence, in order to direct the opera of his youth, Madame Butterfly.
During the first rehearsal, complaining that he feels unwe/1, he leaves the stage and
takes refuge in his hotel. Later pretending that he is il/ he resigns from his controct. lt is the
Director of the Opera who grodually gets him to odmit the real reason for stepping down. . .
Goldberg tel/s the story o f the months he spent in hiding in o viiiage in Ombria, pretending to be
an accountant, at the end of WW2. There he meets and lives with anather runaway, Remualdi, o
mediocre musician who is pretending ta be an arehesira conductor. Their relationship develops
touchingly as o kindly widow hides them for o white. . .

W

This screen version of the Mario Soldati novel draws us info o world o f comic ambiguity and
human complexity. lt is brilliantly cast with Malco/m MeDawell as Goldberg, and Charles
Aznavour as Remuoldi. The theme of creation of fa/se identity raises questions of tolent and
mediocrity, and we become aware that despite lies and belroyal o strong friendship unites them
which is replaced by guilt and remorse as the Maestro becomes caught in o trap of his own
making. Exquisitely photographed, Marian Hanse/'s film is o highly pleasurable and reveo/ing
drama about deceit and its consequences.
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MARION HANSEL

1 949 yılında Marsilyo'da doğdu.
Tiyatro eğitimi gördükten sonra,
Brüksel ve New York'da cesitli
'
oyunlordo, ayrıca TV ve si � emo
filmlerinde rol aldı. 1 977'de kendi
yopım şirketi Mon's Films'i kurdu.
1979'do ilk uzun metroilı filmi
YATAK'ın yopımcılığını ve
yönetmenliğini üstlendi. i kinci konulu
filmi "Toz"lo 1 985'te Venedik'te
Gümüs Aslan aldı. 1 987'de
Borsel � no'do, "Vahşi Düğün"
filmiyle Avrupa Ödülü 'ne layık
görüldü. Aynı yıl Belçika'da "Yılın
Kadını" seeilen Honsel, 1 988'de
Belçika Fil � Seçim Komisyonu ' na
Boşkon olarak otondı.
Bom in 1949 in Marseilles, France.
After having studied Dramotic Art,
she has oppeared in various theatre
plays, in Brussels and New York;
and alsa in films for cinema and TV
In 1977, she set up her own
producing company, Man's Films. In
1979, she produced and directed
LE LIT, her first fu/1-length film. Her
second feoture, "Dust" won the
"Si/ver Lion" in Verıice 1 985. In
1 987, she was awarded the Europe
Prize in Bareelona for "/.es noces
barbares ' � Same year, she was
titled " The Woman of the Year" in
Belgium. In 1 988, she has been
nominated the president of the
Belgian Film Seleelian Committee.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1977 Equilibres 1 Dengeler (short 1
kısa film)
1 9 79 Sonnu Boture (documentory 1
belgesel)
Gongolo (documentory 1
belgesel)
Hydroulip (documentory 1
belgesel)
Bokti (documentory 1
belgesel)
1 982 Le lit 1 Yatak
1984 Dust 1 Toz
1 987 Les noces barbores 1
Vahşi Düğün
1 989 ll Moestro

U L U S LARARASI Y A R I ŞMA
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GREECE
YUNA NiS TA N

KORKU N U N GÖLGES i N DE

ST/N SKIA TOU FOVOU
IN THE SHADOW OF FEAR

Yönetmen/Director: Giorgos Koripidis Sena ryo/Screenploy: Giorgos Karipidis Görüntü Yön ./
Cinematography: Giorgos Arvonitis Kurgu/E diti n g : Yannis Tsitsopoulos Müzik/Music: Dimitris
Popodimitriou Oyuncu l a r/Cast: Giorgos Constos, Antenis Kotsaris, Nikos Popokonstontinou,
Christos Simardonis, Evongelio Secho, Lombros Tsongos Ya pımcı/Producer: Povlos Philipou Ltd.
Ya pım/Production Co.: Greek Film Centre, ET- l Dü nya H ak l a rı/Export Agent: Greek Film

Centre, l O Ponepistimiou, 1 06, 71 Athens, GREECE; Tlx: 2226 1 4 gfc gr; Fax: 30 l 3614336
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 92'

G

üneşii bir sabah, bir beslee i bankoya para yotırırken kolpozonlıklo suçlan ır. Binbir karışıklık,
insan ovı, asıl kolpazonlar ve bir yabancı; bunların tümü besleeiyi deliliğin eşiğine götürür.
Kendisine yöneltilen haksız suçlama, kısır varlığındon ve yaratıcı bir müzik parçası
besteleyememekten koynaklanan içindeki suçluluk duygularını harekete geçirir. Derken paniğe
kopılarak kaçar ve peşindeki güçlerden kurtulmaya çalışır. Yabancı bir "ülke"de dolaşmaya başlar.
Burada acı deneyimleri onu varoluşunun dramından kurtaracaktır. . .
Yönetmen klasik bir " polisiye" konuyu, gerçeküstü kurgunun onlatım özellikleriyle son derece
başarılı bir biçimde birleştirmiş. Filmin kahramanı, Yunan mitolojisinde Büyük Tufan'dan kurtularak,
korısı Pirro ile insan ırkını yeniden boşlotmak üzere Pornos dağına yerleşen Deucolion' un adını taşır.
Korypidis'in Deucolion'u çağdaş uygarlığın para, teknoloji, bireycilik, yalnızlık, ilham yokluğu
oltındo ezilir ve kendisini denetleyerek baskı altında tutan güçlerin - yasal yetkililer, kitle iletişim
araçları - korkusuyla yaşarken, yaratıcı ve insan olarak yeniden doğmadan önce kişisel ve
toplumsol bir yargılamadon geçer.

O

ne sunny morning, a music composer tries to deposit money in his bank and is accused
of counterfeiting. A thousand and one complications, a manhunt, the real counterfeiters
and a stranger, all drive him to the brink of madness. The uniust charge brought against
him ignites his deeper feelings of guilt which stern from his sterile existence and, mainly, from his
inability to produce a creative musical piece. Then he flees, panicstricken, trying to rid himself of
the powers that are after him. He begins wandering in an unfamiliar "country" where his painful
and bitter experiences wi/1 fina/Iy prove redeeming, by liberaling him from his existential drama ...

GIORGOS KARIPI DIS

1 946 yılında Yunanistan'ın Selanik
kentinde doğdu. Güzel Sanatlar
Akademisi ve Amsterdom Film
Akademisi'nde öğrenim gördü.
Berlin'de Sender Freis icin bircak film
yönetti. "Son Durak Kr� uteb � rg" ve
" Ressam Theofilos" isimlerini
taşıyan iki kısa filmi Selanik Film
Festivali'nde ödüller kazandı . lik
konulu filmi "Tehlikeli Oyun",
1 982'de Atina Film Elestirmenleri
Sendikası Yılın En iyi Fi lmi Ödülü'nü
kazandı. ikinci konulu filmi olan
KORKUNUN GÖLGESiNDE'yi
l 988'de gerçekleştirdi.
Bom in 1 946 in Thessaloniki,
Greece. He studied at the
Academy of Fine Arts and at the
Amsterdam Film Academy. He
worked as a director at Sender
Freis Berlin. He directed many films
for Greek TV. His two short films,
"Last Station Kreutzberg " and
"Theofilos, the Painter' ; received
awards at the Thessaloniki Film
Festival. His first feature film,
"Epikindino Paichindi 1 Oangerous
Game" won the Union of A thens
Film Critics Best Film of the Year
Award in / 982. He directed ST/N
SKIA TOU FO'vOU, his second
feature in 1988.

The director has successfully mixed a classical "thriller-like" plot with narrative elemenis
characteristic of surrealistic fiction. The film's protagonist is named after a character from Greek
mythology, Oeucalion, who in the legend escapes death after the biblical deluge, and setifes on
Mount Parnassus with his wife Pirra to re-start the human race. Karypidis ' Oeucalion, oppressed
by the ilis of modern civilisation - money, technology, individualism, isolation, lock of inspiration and harassed by the fear of the specific powers which control and repress - the /ega/ authorities,
the mass communications media - undergoes a para/le/ personal and social ordeal before
•eemerging as both ereotor and human being.
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M ISIR
EG YPT
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KUKLACI
EL ARAGOUZ
THE PUPPET PLAYER

HANI LACHINE

1 951 'de Kahire'de doğdu. 1976'da
Yüksek Sinema Enstitüsü'nden
mezun oldu. Yönetmen olarak ilk
yapıtı 1976'da gerçekleştirdiği bir
TV yapımı oldu. lik belgeselini
çektiği 1 9 76 yılından bu yana 9
belgesel ve 4 uzun metrajlı film
daha yaptı.

r

Yönetmen/Director: Hani lachine Senaryo/Screenplay: D r. Essam El Chanae Gö ünt ü Yön . /
Cinematography: Mohsen Nasr Kurgu/Editin g : Kahal Abou El E l a Müzik/Music: Amar El Cherii
Oyuncular/Cast: Omar Sharif, Mirvat Amin, Hecham Selim Ya pım/Production Co. : Gemini Film
Praduction Dünya H a kla rı/Export Agent: Gemini Film Production, 316 Pyramida Ave., Guiza,

EGYPT; Tlx: 2 1 53 7 es un; Fax: 20 3473323
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 5'

ısırlı bir gezgin kukiacı olan Mohamed Gad El Karim insanlara, çocuklara, yaşama şarkı
söylemeyi sever. Kendisinin, ilelecek bir mesajı alan, adaletsizliğe karşı savaşmayı görev
edinmiş bir sanatçı olduğuna inanır. Aynı zamanda kendisini yoksulların ve ezilenlerin
sözcüsü olarak ta görür. Başkalarını sömüren herkesle sürekli bir çekişme içinde olan Gad El Karim
kahramanca, kendisinin alamadığı iyi bir eğitimi oğluna sağlamaya çalışır. Ancak bu düşü
gerçekleştikten sonra kendisiyle ilgilenerek, güzel dul Inaarn'ın kalbini kazanmaya çalışacaktır. . .
Kahire'de üniversitede okuyan Bahloul, Camp David anlaşmalarının Mısır'a kazandırdığı yeni
ekonomik yapıya çabucak ayak uydurur. Çok geçmeden kalpsiz bir işadamına dönüşen bu genç
oportünist köyüne döndüğünde yaşlı kukiacıya ve onun ilkelerine uymak zorunda kalacaktır. . .

M

wandering Egyptian puppeteer, Mohamed Gad El Karim loves to sing to people, to
children, to life. He believes himself an artist with o message to convey, with o duty to
oppose in;ustice. He alsa sees himself as the spokesman for the poor and oppressed. In
constant conflict with exploiters of all shades, Gad El Karim struggles heroically to provide his son
Bahloul with a good educalian which he couldn't afford for himself. Once this dream becomes
truth, only then he can take care of himself and win the heart of the beautiful widow /noam . . .
While studying a t the University in Cairo, Bahloul is quick to adapt to the new economic
panorama for Egypt fallawing the Camp David agreements. He soan turns into o heartless
businessman. Back in his hometown, the young opportunist wi/1 have to come to terms with the
old puppeteer and his principles. . .

A
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Bom in 1951 in Cairo. In 1976 he
graduated from High Institute of
Cinema. His first work as a director
is o TV production he realized in
1976. He shot his first documentary
in 1979. Since then he directed 9
documentaries and 4 feature films.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 983
1 985
1 987
1 989

Ayaub
lndama Yaeti el Massae
El Baki Min al Zaman Soo
El Aragouz
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I SV E Ç
S WEDEN

DAMDAKi KADl N LAR

KVINNORNA PA TAKET
THE WOMEN ON THE ROOF

CARL-GUSTAF
NYKVIST

J

1 953 yılında isveç'te doğdu.
Oyunculuk eğiliminden sonra,
sinema d ünyasına 1 976 yılında set
ressomı olarak girdi. Ama sinemayle
olon iliskisi,
babası, dünyaca ünlü,
,
isveç'li görüntü yönetmeni Sven
Nykvist sayesinde çok eskilere
gider. Yine onun dalaylı aracılığı ile,
1 977'de louis Malle'in " Pretty Baby
1 Güzel Bebek" filminin cekimini
konu alan "Storyville St;ry 1
Storyville'in. Öyküsü" adlı ilk filmini
gerçekleştirdi. Daha sonraları,
yönetmen yardımcısı ve görüntü
yönetmeni yardımcısı olarak çalıştı.
Bes kısa film ve bircak reklam filmi
ce kti. ilk konulu uz � n film calısması
,
�lan DAMDAKi KAD l N LA R , 1 989
Cannes Film Festivalinde yorışmıştır.

Yönetmen/Director: Cari-Gustaf Nykvist Sena ryo/Screenplay: Cari-Gustaf Nykvist, Lasse
Summanen Görüntü Yön./Cinematography: Ulf Brantas, Jörgen Persson Kurgu/Editing: Lasse
Summanen Müzik/Music: Hakan Möller Oyu ncular/Cast: Amanda Ooms, Helena Bergström,
Stellon Skarsgord, Percy Brondt, lars Ori Bockström, Katarina Olsson, Leif Andree Ya pımcı/
Producer: Katinka Farago Ya pım/Prod. Co. : Swedish Film Institute, Filmhuset Bargvagen Dünya
H a k ları/Export Agent: Swedish Film Institute, Box 2 7 1 26, S-10252 Stockholm SWEDEN; Tlx:

1 3326 filmins; Fax: 46 8 661 1 820.

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'

1

9 1 4 yazında, Linneo adında genç bir kadın, tezgahtar olarak çalışmak üzere Stockholm'e
gelir. Baş bir fotoğrafçı stüdyosunun bitişiğinde, bir çatı katında oturmaya başlar. Derken bir
gün stüdyoya, onunla aynı yaştaki Anna taşınır, ve kalbinde acı bir sır taşıyan bu kız,
Linneo'nın yaşamında bir dönüm noktası olur. Fonda 1. Dünya Savaşı başlamak üzereyken, masum
Linneo ile deneyimli Anna, stüdyaya pencereden giren garip bir adamla tanışırlar. Bu adam, kafası
Amerika ' ya gidip zengin olma düşleriyle dolu, gamsız Willy'dir. Ancak Anna 'nın geçmişi su
yüzüne çıkarken, ölümcül bir kaza iki kadını bir cesetten kurtulmak zorunda b ı rakır. . .
" Bu filmi gerçekleştirme fikrim e n a z o n yıllık. Stockholm Gamla Stan'da bir fotoğrafçı stüdyosunun
yanında, küçük bir dairede oturuyordum. Oraya gelip giden insanlar hakkında düşler kurmaya
başladım . . . Bu filmi, iki kadın için bir "oda gizemi" olarak tanımlıyorum. Ama elbette çok
geçmeden bir erkek çıkageliyor. Asıl öykü, duvardaki bir fotoğraf üzerine kurulu. Renkli camların
ardındaki gizi konu alan bu filmi oluşturan ana öğeler ışık ve renk. DAMDAKi KADlNLAR, insan
yazgısının ve gizemin sihirli aynası olan resimleri anlatan bir üçlemenin ilk bölümü", diyor
yönetmen Cari-Gustaf Nykvist.
uring the summer of 1914, o young womon, Linneo orrives in Stockholm to work os o shop
ossistont. She lives in on ottic room next door to on empty photogrophic studio. Then one
day Anno, o gir/ her own age, moves info the studio. She proves to be o turning point in
her life, corrying o bitter seeret in her heort. As the threot of World Wor 1 hovers in the
bockground, Linneo, the innocent and Anno, the experienced, are ioined by o stronge man who
eniers the studio through the window. This is Willy, the hoppy-go-lucky, his head full of plons to
go to Americo and get rich. But os Anno's post is busily cotching up with her, o fatal occident
suddenly forces the two women to get rid of o corpse. . .

D

"The idea for this film is ot least ten years old. 1 wos living in o smail oportment o t Stockholm's
Gomlo Ston, next to o photogropher's studio, and 1 begon fontasising obout the people who had
come there. . 1 deseribe the film as o chomber mystery for two women. But of course it does not
lake long before o man shows up. And the octuol story derives from o photogroph on the wo/1.
Light and colour are the main ingredienis in this story, where the mystique behind o few pones of
stoined gloss is the main theme. KVINNORNA PA TAKET is the first port of o trilogy obout
pictures os the mogic mirror of mon's fote and mystery' ; soys the director Cori-Gustof Nykvist.
.

Bom in 1 953 in Sweden. After
studying ot aciing school, his first
iob in the film world wos os set
pointer in 1 976. Bul he wos
certoinly associated much eorlier
with cinema through his {other,
Sven Nykvist, world fomous
Swedish cinemotogropher. lt wos
o/so indirectly through him he come
to realize his first film "Storywille
Story '; about the making of Louis
Molle's "Pretty Baby'; in 1 977. He
then worked os assistant director
and assistant comeromon, os well
os making {ive other shorts and
mony commerciols. KVINNORNA
PA TAKET is his first fu/1-/ength
feoture film, selected for
competition in Cannes 1 989.
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Fi LiM Bini
THE FILM IS OVER
YAVUZ ÖZKAN

Yönetmen/Director: Yavuz Özkan Senaryo/Screenplay: Yavuz Özkan Görüntü Yön . /
Cinematography: Ertunç Şenkay Oyuncular/Ca st: Kadir inanır, Zeliha Berksoy, Halil Ergün,
Meral Oğuz Ya pım/Production Co. : Z Film Ltd. Dü nya H a k l a rı/Export Age nt: Z Film Ltd . , Balo

So k . , 32/3, Beyoğlu, iSTANBU L; Tel : 9 1 151 7B38
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00 '

arı koca star, ayrılmak üzeredir. Birbirlerini alabildiğine aşağılamakta, insan dışı
davranmaktadırlar. Aynı filmde oynamaları için teklif alırlar ve kabul ederler. Filmin konusu,
ayrılmak üzere olan bir çiltin öyküsüdür. Ancak insani ilişkilerle örülmüş, inceliklerle bezenmiş
bir ayrılık öyküsü. iki hikaye içiçe gelişir. . .

K

couple (he, an actor, she, an actress), are about to get o divorce. They continuously
humi/iate each other and don't behave /ike humanbeigns. They suddenly get an offer to
appear in the same movie and accept it. The film is about o couple who are about to
divorce. But it is o gentle story of separation full of human understanding. These two stories wi/1
deve/ap together . .

A

1 942'de doğdu. 1962-65 yılları
orasında Kütahya'da bir madende
işçi olarak çalıştı. Daha sonra
aktörlük yaptı ve tiyatro oyunları
yönetti. Filmlerde figüran olarak rol
aldı. 70'1erde kısa filmler çekti ve
film senaryoları yazdı. 1 977'de ilk
uzun metrojlı filmini çekti. "Maden"
filmiyle ödüller kazandı. 1 980'de
Paris'e gitti ve 8 yıl kaldığı bu kentte
aktörlük, yönetmenlik ve yazarlık
yaptı . Yurda döndükten sonra 3 film
yaptı. Şimdilerde "Dünyayı
Kurtaracak Adam" adlı son filmini
çekiyor.
Bom in / 942. Between 1 962-65 he
worked os o worker in o mine in
Kütahya. He has worked as actor,
director in theatre productions. He
worked as extra in movies. He
wrote film scripts, he directed same
shorts during the lOs. In 1977 he
directed his first feature film. He
won several prizes with "Moden 1
The Mine'� In 1980 he went to
Paris and hos stayed there for eight
years. He worked there as actor,
director and writer. He returned
home and directed three films since
then. He is currently working on his
last film "Dünyayı Kurtaracak Adam
1 The Man to Save the World' �

FiLMLERi 1
FILMOGRAPHY
1 977
1 978
1 979
1 983
1 985
1 988
1 989

1 990

Yarıs 1 The Race
Mo d en 1 The Mine
Demir Yol 1 The Roilrood
Sevgiliye Mektuplar 1
Letters to Dorling (TV f�ml
Bir Sonuncu Mohikan 1
A Lost Mohicon (TV film)
Yağmur Koçakları 1
Fugitives of Roin
Umut Yarına Kaldı 1
Hope ls Deloyed For
Tomorrow
Filim Bitti 1 The Film ls Over
Büyük Yalnızlık 1
The Great Solitude
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F R A N SA
.

FRANCE

ZANZI BAR
CHRISTI N E PASCAL

Yönetmen/Director: Christine Pascal Seno ryo/Screenploy: Christine Poscol, Catherine Breillot,
Robert Boner Görüntü Yön./Cinemotogrophy: Pascal Morti Kurgu/Editing: Jacques Comets
Müzik/Music: Bruno Coulois Oyunculor/Cost: Andre Morcon, Fobienne Bobe, Francis Girod
Yopımcı/Producer: Michel Gue, Nicole Wicht Yo pım/Prod. Co. : French Production, 16, rue
Seguier, 75006 Paris FRANCE Dünya H o k l o rı/Export Agent: M.G. I . 1 22, rue de lo Boetie,

7500B Paris FRANCE; Tlx: 643529 mgintl; Fax: 33 l 42890821
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 95'uy

onzibor: aşkın ötesinde sinema . . . Zonzibor, bir !ilmin yaratılması için gerekli temel öğelerin,
çalışkonlık ve ihtirosın garip, günahkor bir korışımını sergiler. . . Birlikte çalışan, mesleki ve
duygusol açıdon birbirine bağlı, üç karakterin öyküsüdür bu. Erkek bir yopımcıdır; kadın ise
bir oyuncu. Kadın bir yıldız, erkek ise tom bir serüvenci ve kumorboz. Üçüncü kişi de onları izleyen
bir yönetmendir. Film yapımını bir ölüm-kolım meselesi gibi gördüklerinden, üçünün orasındaki
ilişkiler de oldukça yoğun, hızlı ve şiddet doludur. Çevirdikleri film, tutkularının eridiği bir pota .
duygularını gizleyen bir yürektir. Ama lilmde korunocak olon gerçek aşk, sinema sevgisidir. .

Z

ZANZIBAR, bir yopımcının açısından sinemoyı ve bir filmi çekerken karşılaşılan tüm güçlükleri ve
mücadeleleri anlatıyor. " Filmde sinema zafere ulaşan sevgiliyi, her tür ilişkinin evlilikle sonuçlandığı
asıl korokıeri oynuyor. . . Bu fikir aklı mo Trafiout öldüğünde gelmişti," diyor yönetmen Christine
Poscol . Pascal aynı zamonda başarılı bir oyuncu. "Hep yoşomımlo işimin çokıştığını hissetmişimdir.
Bu ilişkinin gücünü göstermek ve olçok gönüllü, ancak sinemanın düşlerinden ayrı kalmayon bir film
yapmak istedim. Aynı zamonda bir yopımcının bir projeye nasıl boğlondığını ve çekim boşlar
boşlamaz !ilmin ondan koparılıp alınışını göstermek istedim."
onzibar: beyand love, cinema . . . Zonzibar is o portraif af that incestuous blend af hard
work and physical passian that seems to be essential to the creation af o great film . . . lt is
the story af three characters working together, who are linked both professionally and
emotionally. The first is an actress, the second o producer. She's o star, he's o real adventure and
gambler. The third character is the director watching them. Their relationships are intense, rapid
and violent, because they approach filmmaking as if it's o matter of life and death. The movie
they are making is the melting pot of their passion, the heort in which are forged their feelings.
But the real lave that wi/1 be preserved on film is the love of the cinema . . .

Z

ZANZIB4R is about cinema from the producer's point of view, and about all the struggles and
diHiculties in making o film. "In my film, cinema plays the role of the triumphant /over, the real
character with whom any flirtation leads to marriage. . . The idea came to me when TruHaut died';
says the director Christine Pascal who has o/so o brilliant acting career. "/ have always felt that
my life and my work overlopped each other. 1 wanted to show how strong this conjunction is and
to make o film about it that wasn't complacent, and yet wouldn't do away with the dreams that
the cinema can provide. 1 o/so wanted to show how o producer can get emotionally involved in o
project and how the film is suddenly taken away from him once the shooting begins."

Fransa 'nın Lyon kentinde doğdu.
Lyon Konservotuorındon mezun
oldu. Sinema oyunculuğuno
başladığı l 973'den beri 20'yi aşkın
lilmde rol aldı . l 976'do Bertrand
Tavernier'in " les enlants gates 1
Sımartılmıs Cocuklor" filminin
�enaryos�n � yönetmenle birlikte
yazdı . 1 978 yılında kendi yazıp
yönettiği ilk film olan "Felicite"de
başrolü oynadı. l 984'te yönetmen
olarak gerçekleştirdiği ikinci film " Lo
gorce 1 Kah pe" nin senaryo
calısmalarına do katıldı. ZANZIBAR
yön �tmenliğini yaptığı üçüncü
lilmdir.
Bom in Lyon, France. She
graduated from Lyon Conservatory.
She's been working as an actress
since 1 973 and appeared in more
than 20 films during this period. In
1 976 she co-wrote the screenplay
of Bertrand Tavernier's "Les enfants
gates ' � In 1 978 she played the
lead part in "Felicite' ; the first fu/1length feature film she both wrote
and directed. She co-wrate the
screenplay far the second film she
directed in 1 984, "La garce'�
ZANZIB4R is her third film as
director.
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YOL ARKADASI

FELLOW TRAVELLER
PHILIP SAVILLE

Yönetmen/Director: Philip Saville Sena ryo/Screenplay: Michael Eaton Görüntü Yön . /
Cinematography: John Kenway Kurg u/Editing: Greg Miller Müzik/Music: COiin Towns
Oyuncular/Cast: Ran Silver, Har! Bochner, lmagen Stubbs, Daniel J. Travanti, Katherine Borowitz,
Jonathan H yde, Alexander Hanson, Peter Carey Yapımcı/Producer: Michael Weo ring Yapımi
Production Co. : BBC Films, HBO Showcase Prod. , BFI Dü nya H a k.lqrı/Export Agent: BFI, 29

Rathbone Str, london WIP I AG, ENGLAND; Fax: 44 1 5809456
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 97'

ondra, 1 954. Hollywood'ta çalışan senarist Asa Kaufman, Temsilciler Meclisi Araştırma
Komitesi tarafındon Amerika karşıtı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kara listeye alınınca,
karısını ve çocuklarını Amerika'da bırakarak Ingiltere'ye iş aramaya geli r. BBC ondan !akma
isim altında bir Robin Hood TV senaryosu yazmasını ister. Asa, Komite'nin önünde tanıklık
yapmama kararından pişmanlık duymakta ve ailesini özlemektedir. Üzüntüsü karısının, en iyi
arkadaşı ünlü oyuncu Clifford Byrne'in kendini vurduğunu haber veren telefonuyla daha da artar.
Olay karşısında çok şaşıran, bu intiharın nedenini bulmaya kararlı olan Asa, Clifford'un Londra'da
yaşayan eski sevgilisi Sara h' yı arar. . .

L

YOL ARKADAŞI'ndaki kişi ve olaylar tümüyle kurmaca, ancak filmde anlatılan dönem 1 940'1arda
ve 50'1erde Hollywood film endüstrisinde çalışan solcu yazar, yönetmen ve oyuncular için acı bir
gerçekti. Film, senatör Mc Carthy'nin komünizme karşı gütlüğü kişisel kan davasının yarattığı kuşku
ve gerginliği ve o devrin politikasını son derece akılcı ve doğru bir biçimde yansıtıyor. "Senaryoyu
okurken, 1 950' 1ere, Amerikan Düşü'nün kınldığı ve Marksist politikacılara inancın silinmez bir
biçimde lekelendiği günlere geri döndüm. Bu filmi çekerken öykünün bir psikanaliz seansı gibi
ilerlemesini istedim; bir an açık itiraflar, derken bir düşün kapkaranlık izleri", diyor yönetmen.
ondan, 1954. Asa Kaufman, a Hollywood screenwriter blacklisted by House Commitlee on
Un-American Activities, has been forced to leave his wife and children behind and seek
work in England. He is commissioned by BBC to write a Robin Hood TV script under a
pseudonym. Asa is uneasy about his decision to avoid testifying before the Commitlee and misses
his family His distress is compounded by a phone cal/ from his wife teliing him that his best friend
and famous screen actor CliHord Byrne has shot himself. Shocked and determined to find out the
reason for the suicide, Asa contocts CliHord's former /over Sorah who is living in London . . .

L

The characters and events in FELLOW TRAVELLER are enlirely fictitious, although the period and
background depicted in the film was a bitter reality for the many left-wing writers, directors and
performers working in the Hollywood film industry of the 40's and the 50's. The film is intelligent
ond accurate on the politics and atmosphere of those tense and suspicious times of Senotor
McCarthy's personal vendetta against communism. "Reading the screenplay, 1 was immediately
transported back to the Fifties, when 1 saw the myth of the American Dream fractured and the
belief in Marxisi politics irrevocably soiled. . . In the making of this film, 1 wanted the story to
unfold /ike an analysis session. One moment clear revelation, the next the dark recai/ of a
dream'; says the director.

44

1 930'da londra'da doğdu. londra
Üniversitesi' nde Fen Bilimleri okudu
ve araştırma bio-kimyacısı olmak
üzere eğitim gördü. Amerika'da ve
ingiltere'de bazı oyunculuk
denemelerinden sonra 1 956'da
ABC Televizyonu için hazırlanan bir
seride yönetmenlik çalışması yaptı.
Daha sonra BBC TV'ye geçti. O
günden bu yana, ödül kazanan
birçok TV yapımı ve 7 uzun metrajlı
film gerçekleştirdi.
Bom in 1930 in London. He studied
Science at Landon University and
trained to be o research biochemist.
After same acting experience in
Britain and the US, in 1956 he
broke into directian working for o
series in ABC TV. He then
transferred to the BBC. He has
since directed many award-winning
rv productions, and seven feature
films.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 966 Stop the World, 1 Want to
Gel Off! 1 Dünyayı Durdurun,
inecek Var!
1 968 Oedipus King 1 Kral Oedipus
1 969 The Best House In london 1
Londra'daki En iyi Ev
1971 Secrets 1 Sırlar
1 983 Those Glory Glory Days 1
Şu Şan Şöhret Günleri
1 985 Shadey
1 988 The Fruit Machine 1
Meyva Makinası
1 989 Fellow Traveller 1 Yol Arkadaşı
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BATAN GEMi DEN SON GÖRÜ NTÜ LER

ULTIMAS IMAGEHES DEL NAUFRAGIO
LAST IMAGES OF THE SHIPWRECK

ELISEO SUBI ELA

1 944'te Buenos Aires'te doğdu.
198ı yılında yazıp yönettiği ilk
konulu filminden önce sayısız
belgesel film çekti. BATAN
GEMiDEN SON GÖRÜNTÜLER
yönetmenliğini yaptığı üçüncü
filmdir.

Yönetmen/Director: Eliseo Subielo Sena ryo/Screenplay: Eliseo Subielo Görüntü Yön . /
Cinematography: Alberto Bosoil Kurgu/Editi n g : Morcelo Soenz Müzik/Music: Pedro Aznor
Oyuncular/Cast: lorenzo Quinteros, Noemi Frenkel, Hugo Sota, Poblo Brichto, Sora Benitez,
Andres Tiengo, Alicia Aller Ya pımcı /Producer: E nrique Morti Yapım/Production Co. : Films

Cinequonon SRL, Virrey Ologuer y Feliu 2488, Buenos Aires, ARGENTINA; Tlx: 24835 sedem
or Dünya H a kları/Export Agent: Omnifilms Orcine, ı rue lord Byron, 75008 Paris, FRANCE;
Fax: 33 ı 43592472
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 ı 27'
oberto, hüzünlü bir yaşam süren 40 yaşında bir sigortocıdır. Bir oktrisle on yıl süren evliliği
yıkılmok üzeredir. Bir zamonlar bir kitabının basılmış olmasına rağmen, ünlü bir romancı olma
düşleri yavaş yavaş solmoktodır. Bütün bunlar, metroda intihar etmek üzere olon bir kodını
kurtarmasıyle değişiverir. Kadın kendini yemeğe davet ettirir ve Roberto, bu intihar girişiminin
gerçekte kodının yeni müşteriler bulmak amacıyla geliştirdiği bir numara olduğunu keşfeder. Romanı
için kusursuz bir konu bulmuştur, Roberto. Yaşam öyküsü için kadına para teklif eder, ve zamanla o
ve ailesiyle ilişkiye girer. Kodının şehir dışındaki evine yapılan metro yolculuğu, dünyanın diğer
ucuna bir yolculuktur sanki. Yaşam denizinin koraya attığı bir ailenin orasında büyü ve gizemi bulur
Roberto. Botan bir gemiden kurtulan yolcular gibi, ailenin tüm üyeleri Roberto'ya
kurtorıcılorıymışcosıno sorılırlor. . .

R

Bom in /944, in Buenos A ires. He
directed numerous documentaries
before writing and directing his first
feature in 1 981. ULTIMAS
IMAGINES DEL NAUFRAG/0 is the
third feature film he directed.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

ı981 lo conquisto del paraiso 1
Cennet'in Kesfi
1 986 Hambre miro �do ol sudeste 1
Güneydoğuyo Dönük Adam
1 989 Ultimos imogenes del
noufrogio 1 Botan Gemiden
Son Görüntüler

oberto is o 40-year-old insurance agent who lives o gloomy life. His decade-old marriage
to on octress has seen its day. And his dreams of becoming o famous novelisi are fading
even though he once published o book. All that changes when he stops o wamon from
committing suicide on the subway. She convinces him to take her to dinner and Roberto discovers
that the suicide raufine is o gimmick she's perfected ta find new clients. He figures he's found the
perfeci theme for his novel. Roberto offers to pay her far her life story, and eventually gets
involved with the woman and her family. The subwoy ride to her suburban home is /ike o ride to
the end af the world. He finds magic and mystery amidst o family awash in the sea of life. L ike
shipwrecked survivors, they c/ing to him as if he were o saviour. .

R
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HOSCAKAL BW ES
BYE BYE BWES
ANNE WHEELER

1 946 yılında Konodo'do, Edmonton,
Alberto'do doğdu. 1 967 yılında
Alberto Ü niversitesi'nden mezun
oldu. Avrupa, Asya ve Afrika'da
seyahat etti ve bilgisoyar
progromcısı, müzik öğretmeni ve
fotoğrafçı olarak çalıştı. Aşağıda yer
olon filmlerinin dısındo
Mark
'
Dolgoy'un do bir filminin
yopımcılığını üstlendi.
Yönetmen/Director: Anne Wheeler Seno ryo/Screenploy: Anne Wheeler Görüntü Yön . /
Cinematography: V i c Sarin Kurgu/E diti n g : Christopher Tote, Anne Wheeler Müzik/Music:
George Blondheim Oyuncular/Cast : Rebecco Jenkins, Luke Reilly, Stuart Margolin, Wayne

Robson, Robyn Stevon, Leon Pownoll, Sheilo Moore, Leslie Yeo, Francis Domberger, Kote Reid,
Michael Ontkeon, Chod Krowchuk Ya pımcı/Producer: Anne Wheeler, Arvi Limimotoinen
Yapım/Production Co. : Allarcom, True Blue Films Dü nya H a kl arı/Export Agent: TVS Television,
Television Centre, Southompton, S09 5HZ, USA; Tlx: 47721 7; Fax: 0703 8344380
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 6 '
oisy Cooper doktor koc os ı ve küçük çocukları i l e Hindistan'da Pune'do yoşomoktodır. Kocası
birdenbire ortadon koybolunco, ekonomik bunalım döneminin tom ortasında, çocuklarıyla
Konoda'ya dönmek zorunda kolı r genç kodın. Hiçbir eğitimi ve porası ol momosıno karşın,
bulunduğu kentte bir dons arkesirasına girmeyi başarır. Çok geçmeden yeteneğinin forkıno vorır ve
piyonist şarkıcı olarak sürdürdüğü yeni yoşomındo içindeki müzik sevgisi filizlenir. .

D

Anne Wheeler'in yazıp yönettiği bu film, aşkı, müziği ve 2 . Dünyo Savaşı 'nı aniolon büyüleyici ve
coşkulu bir öykü. Azimli bir Konodolı kodının öyküsü büyük bir sıcoklıklo aktarılıyor. " HOŞÇAKAL
BLUES için bono esin veren onnemdir. Bu güzel ve yetenekli kadın müziğiyle portileri şenliğe
dönüştürürdü. Aslında niçin zengin ve ü n l ü olmadığını hiç anlayamadım ! " diyor yönetmen ve
ekliyor "bu filmde bono esin veren annemdir dediğimde, o piyono çaldığında duyduğum sevinç ve
aklımda kolon eaşkuyu onlotmok istiyorum . HOŞÇAKAL BLUES, bir insanın sevme, sevilme ve
karşısına çıkan herşeyin en iyi yönünü yokolomo gücünü yansıtıyor."
aisy Caaper is statianed with her physician husband and her smail children in Pune, lndia.
When he suddenly disappears, she is farced ta relurn home ta Canada with her children
in the middle af the depressian era. Without lraining or funds she monoges to ottoch
herself to o local dance bond, The Stardusters. She soan discovers her ta/eni, and her love of
music blossoms in her new role as singer and piano player. .

D

Anne Wheeler has writlen and directed o wonderful, exhilarating slory of romance, of music and
WW2. She has presented with great warmth the story of o determined Canadian woman. "The
inspiration for BYE BYE BLUES came from my mother, o beautiful and talented woman who could
move o parly info iubilation within momenls with her music. 1 could never undersland, quite
frankly, why she wasn't rich and famous ! " says the director and adds : "When 1 say that this film
is inspired by my mother, 1 mean by the ioy 1 feel when she plays, and the sense of fun that has
endured. BYE BYE BLUES is about o person's capacily to love, be loved and make the best of
whatever comes her way. "
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Born in 1946 in Edmonlon, Alberta,
Canada. She graduated from
University of Alberla in 1967. She
has lravelled exlensively through
Eurape, Asia and Africa, and has
worked as o computer programmer,
o music leacher and o
photographer. In addition to the
films listed below, she alsa
praduced o short by Mark Dolgoy.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 975 Greot Grond Mother (short 1
kısa film)
1 977 Teoch Me To Donce 1
Bono Dans Etmeyi Öğret
1 982 A Wor Story 1
Bir Savaş Öyküsü
1 983 A Change of Heort 1
Bir Kalp Değişikliği (TV)
1 985 Augusto (short 1 kıso film)
loyolties 1 Bağlılıklar
1 988 Cowboys Don't Cry 1
Kovboylar Ağlomoz
1 989 Bye Bye Blues 1
Hoşçakol Blues
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S I DDESHWARI
MAN I KAU L

Yönetmen/Director: Mani Kaul Sena ryo/Screenploy: Mani Kaul Görüntü Yön . /Cinemotogrophy:
Piyush Shah Kurgu/Editing: lalitha Krishna Müzi k/Music: from work of Siddeshwori Devi
Oyuncular/Cast: Mita Vashisth, Muhar Biswas, Ranjana Srivastova, Shravani Mukherjee,
Narayan Mishra, Malviya, Anoop Mishra, Roman Shankor Pandya, Manmohan Chibber Ya pımi
Production Co. : Films Division (Ministry of 1. & B. , Bombay) Dünya H a k l a rı/Ex port Agent: Films

Division Govt. of lndia, 24, Dr. G. Deshmukh Morg, Bombay-400026, INDIA; Tlx: 1 1 -75463 Id
ın; Fax: 91 22 365068
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 92'

S

iddeshwari, klasik " thumri" geleneğinin 20. yüzyıldaki en olağanüstü şarkıcısıdır. Bir elsenede
bu geleneğin lndra'nın sarayında bir kadının aşkına karşılık veremediği için lonetlenen bir
haremağasından kaynoklondığı söylenir. Siddi gençken, Siyaji Maharaj 'ın sanatsal müziğini
dinleyerek onu yavaş yavoş özümser. Sorular sormak cüretini gösterdiği için teyzesinin evinden
kovulan Siddi, törenlerin, acı ve ölümün, ama aynı zamanda tutku, dönüşüm ve yücelerin kenti
Benares'in sokaklarında yaşamını acılar içinde sürdürmeye çalışır. Sonunda Maharaj onu
yetiştirmek üzere yanına alır ve Siddi, son derece sevilen bir şarkıcı olarak sesinin titreşimlerinde bir
yaşam dolusu dehşet ve sevinci yansıtır. . .
SIDDESHWARI, yaşamla, "thumri" adıyla bilinen müzik ve b u müziğin geleneği arasında bir
diyalogdur. Bir belgesel havasındaki film, yüzyılın en ünlü thumri şarkıcılarından birinin,
Siddeshwori Devi' nin olağanüstü müziğinin görsel bir karşılığını yakalamaya çalışıyor. Film, bir
öyküyü anlatan çizgisel bir yön izlemektense, thumri gibi ana noktaları vurguluyor: ana motifleri
(Siddi'nin yaşamının yanısıra millerin ve yerlerin de matilidir bunlar) sunorak yaşamın müziğe
dönüşümünü simgeleyen bir desene ulaşana dek şarkılar, kamera hareketleri vb. ile bu motifleri
işliyor. Kaul ve görüntü yönetmeni Piyush Shah, H indistan' ın kulsol Benares kentinin kederli
duyarlılığını gizemli bir güzellik taşıyan görüntülerle yakalamayı başarmış.

S

iddeshwari was the most extraordinary 20th century singer in the classical "thumri "
Iradition which, according to legend, goes back to o eunuch al Indra 's courl, cursed for
failing to return o lady 's love. As o young woman, Siddi silently absorbed the music,
listening to the artful performances of Siyaji Maharaj. Thrown out of her aunt's house for daring to
ask questions, she painfully tried to survive in the streets of Benares, the city of rituals, suffering
and death bul o/so of passion, transformatian and the sublime. Evenfually, accepted as o disciple
by Maharaj, she became o uniquely popu/ar singer, condensing o lifetime of horror and joy in the
grain af her voice. .
5/DDESHWAR/ is o dialogue with o life, the music known as "thumri ' ; and its tradition . Likely to
be mistaken for o documentary, the film is acfually an ambitious attempt to ereale o visual
correlative for the extraordinary music of one of the century 's grealesf thumri singers, Siddeshwari
Devi. The film does not follow o linear pattern unfolding o narrative bul, /ike thumri, plays with the
fundamenta/s, il presenis key motifs (of Siddi's life as well as of myths and locafions) and
efaborafes on and araund them with different songs, moods, camera movements ete. until the
who/e becames o maving tapestry celebrating the transfiguration of life info o music. Kaul and
cinematographer Piyush Shah have succeeded to capture the plaintive sensuality of lndia 's holy
cily Benares in superb images of mysterious beauty.
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1 942 yılında Hindistan'da,
Rajasthan'da doğdu. 1 963 yılında
Rojasıhan Üniversitesi'nden mezun
olduktan sonra, 1 966 yılına kadar
Hindistan Film Enstitüsü 'nde;
senaristlik ve yönetmenlik öğrencisi
oldu. Daha sonra 3 yıl boyunca
Bambay'da ticari Hint filmlerinde
asistan olarak çalıştı. Bu arado
abstre bir ressam olarak hatırı sayılır
bir üne kavuştu. Aynı zamanda
sinemanın yapısı ile ilgili bir kitap
yazdı . ilk uzun metrajlı filminin
gördüğü ilgi üzerine, kendine özgü
yalın sinema dilinde yapıtlar vermeyi
sürdürdü.
Bom in 1 942 in Rajasthan, lndia.
He graduated from the Rojasihan
College in 1963 and became o
studenl of screenwriting and
directian at the Film Institute of lndia
until 1966. Then for three years he
worked as an assistant on
commercial lndian films in Bombay.
He has gained o considerable
reputation as an abstract painter.
He has o/so written o book on
cinema form . Fallawing the acclaim
for his first feature, he has
continued making his highly
personal, austere kind of work .

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 969 Uski Rati 1 Günün Ekmeği
1971 Ashad Ka Ek Din 1
Yağmur Ayından Önce
Bir Gün
1973 Duvidha
1 980 Satah Se Utatha Admi
1 981 The Desert of o Thausand
Lines 1 Bin Çizgi Çölü
1 982 Dhrupad
1 985 Mali Monas 1 Kil Us
1 988 Aangan Birha
1 989 Siddeshwari
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JAMES BALDWI N : Bi LETi N BEDELi

JAMES BALDWIN: THE PRICE OF THE TICKET
KAREN THORSEN

•.

Yönetmen/Director: Koren Thorsen Sena ryo/S creenplay: Koren Thorsen, Douglos K. Dempsey
Görüntü Yön ./Cinematography: Don l.enzer Kurgu/Editi n g : Steven Olswong, Sondro Guthrie
Müzi k/Music: Jelly Roll Morton, Fots Woller, Duke Ellington, John Coltrone, Dexter Gordon,
James Moody, Jimi Hendrix, OdeHo, Sonturi Ethem Efendi , Tomburi Cemil Bey Oyuncular/Cast:
James Boldwin, Maya Angelou, Amiri Boroko, William Styron, Engin Cezzar Ya p ı mcı/Producer:
Koren Thorsen, William Miles Ya pım/Production Co. : Moysles Films, Ine. Dü nya H o klorı/Export
Agent: Koren Thorsen c/o Moysles Films, 250 West 54th St., New York City, NY 1 00 1 9 USA;

Phone: 212 5826050; Fax : 21 2 5862057
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 87'

merikalı zenci yazar ve inson hakları eylemeisi James Boldwin'in yaşamı, yapıtları ve
inançları : "tüm insanların kardeş olduğunu" henüz onlomomış bir dünyoda zenci, yoksul,
eşcinsel ve dahi olmanın ne demek olduğu. Duygusol bir portre, bir toplumsol eleştiri . . . ve
insanların eşitliği için tutkulu bir yolvorış.
Bu belgesel filmde Boldwin kendi yaşamını anlatıyor. Dokuz ülkeden, yüzden fazla kaynakton
toplanmış pek bilinmeyen arşiv filmlerinden oluşan bu belgesel, James Boldwin'in şaşırtıcı
görüntüleriyle dolu söylevlerini ve söyleşileri biroraya getiriyor. Film ayrıca, Boldwin'in ilginç
cenaze törenini, üç kıtada, Fransa, i sviçre, Türkiye ve Horlem'deki evlerinden görüntüleri ve
Boldwin'in yakın dostları, meslektaşları ve hatta eleştirmenlerle yapılan söyleşileri de perdeye
getiriyor. Bu kişilerin orasında kordeşi David, yaşam öyküsünün yazarı David Leeming; ünlü
yazarlar Maya Angelou, Amiri Boroko, William Styron, lshmoel Reed ve Yaşar Kemal; ressam
Lucien Hoppersberger, oyuncu Engin Cezzar ve piyonist şorkıcı Bobby Short do bulunuyor.
Boldwin'in mektuplarındon ve basılı yapıtlarındon okunon alıntılar bu yazarın portresine ayrı bir
derinlik katmakta. "Burada açık, dürüst, tutarlı, hissedip de söyleyemediğimiz şeyleri söyleyen biri
vordı . . . Taşkın, coşkulu, kırık, yıpronmış oma hepimizin kardeş olduğunu, sevginin bir zayıflık değil
bir zorunluk olduğunu söyleyecek kadar cesur. Üstelik yazmakla kalmadı bunu, kameroların
karşısında tüm dünyaya söyleyerek bize müthiş bir film armağan etti ! " diyor yönetmen .

A

he life, works and beliefs o f the Iate Black American writer and civil-rights octivisf, James
Boldwin: whot it is to be born black, impoverished, goy and gifted - in o world that has yet
to understand that "ol/ men are brothers ' � An emotionol portroit, o social critique. . and o
passianale pleo for human equolity.

T

In this documentory without norrotion, Boldwin tel/s his own story. Using rorely-seen orchivol
footoge from over one hundred sources and nine dillereni countries, the film me/ds intimofe
interviews and eloquent public speeches with aslaunding cinemo- verife glimpses of James Boldwin
olive. The film o/so includes o rich seleelian of originol footoge : scenes from Boldwin's
exfroordinory lunerol service; locotion footoge of Boldwin's homes on three continents, including
Fronce, Switzerlond, Turkey and Hor/em; plus on-comero interviews with mony of Boldwin's close
friends, colleogues, and even critics. Witnesses include his brother David; his biogropher David
Leeming; writers Moyo Angelou, Amiri Boroko, William Styron, lshmoel Reed and Yaşar Kemal;
pointer Lucien Hoppersberger; octor Engin Cezzor and entertoiner Bobby Shorf. A remorkoble
series of reodings from Boldwin's personal correspondonce os well os his published works odds to
the depth of this writer's porfroit. "Here wos sameone lucid, honest, consfont, soying the things
we felt but never reolly so id. . . Excessive, exuberont, frustroted, torn - bul he oiso had the guts to
insist that we reolly are brothers, that love is not on indulgence, it's on imperofive. Even better, he
not only wrote it but he said if on-comero, ol/ over the world - and gove us o hel/ of o movie ! "

1946'de, New York'ta doğdu.
Fransız Edebiyatı dalında lisans
eğitimi görürken ve Sorbonne'do ve
Pöris Siyasal Bilmler Fookültesi 'ndeki
öğrenimi boyunca, Boldwin'in
yazdığı tüm eserleri okudu. O do
yozarlığı seçti ve 1 967'den 1973'e
kodor Simon ve Schuster
Yayınevi'nde editör, LIFE dergisinde
muhabirieditör ve TIME dergisi için
yabancı ülke muhabiri görevlerinde
bulundu. 1 9 73 'den sonra serbest
gazeteci olarak dünyayı gezdi.
Gazetecilik onu sinemaya yöneltti
ve yazdığı bir belgesel senaryosu
ödül kazandı. iki yıl süren
Hollywood için senoryo yozarlığı ve
TV reklam filmi yopımcılığı
serüveninden sonra, Moysles
Brothers şirketiyle anlaştı. Önceleri
yaratıcı danışman ve yazar, daha
sonroları ise Film Gelistirme Müdürü
olorok görev yaptı. K� ndine ait, kor
amacı gülmeyen bir yopım birimi
olusturdu. Ondan sonra do,
Bol d win hakkındaki bu film icin
' üc
yıldon fazla çalıştı.
,

Born in 1946 i; New York City.
While working laword o B.A . in
French Literoture, os well os o
C. P L . F./D. E. F from the Sorbonne
and the Foculte des Sciences
Politiques in Paris, she reod
everything Boldwin wrote. She
become o writer herself: from /967
to 1973, she worked os on edifor
ot Simon & Schuster, o
reporter/edifor for the originol LIFE
Magazine, and o foreign
correspondent for TIME Magazine.
From 1 973 on, she Irave/ed the
world os o free-lonce ;ournolisf.
Journolism /ed to film, and on
oword-winning documentory film
script. Then in 1980, alter two
Hollywood screenploys plus o stint
producing TV commerciols, she
signed on with Moysles Brothers.
She served first os o creative
cansulfont and writer, then os
Director of Film Development. She
formed her own non-profil
production entity. Then she spent
over three years making this film
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JORIS IVENS'iN A N I S I NA

F RA N SA

TRIBU TE TO JORIS I VENS

FRANCE

BiR RÜZGAR ÖYKÜSÜ

UNE HISTO/RE DE VENT
A TALE OF THE W/ND

JORIS IVENS

Yönetmen/Directo r: J o ris lvens, Moreeline Leridan Sena ryo/Screenplay: Joris lvens, Mareeline
Leridan Görüntü Yön . /Cinematography: Thierry Arbogast, Jacques loiseleux Kurgu/Editing:
Genevieve Louveau Müzik/Music: Michel Portal Oyuncu l a r/Cast: Jaris lvens, Hans Zenxiang,

Wang Delong, Liu Zhuang, Wang Hong, Fu Dalin, Liu Guillian, Chen Zhijian, Zou Qiaoyu, Paul
Sergent Ya p ı m/Productian Co. : Capi Films, La Sept Dü nya H a kları/Export Agent: Capi Films,
6 1 , rue des Saints-Peres, 75006 Paris, FRANCE; TeL 33 1 42224023
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1 80'

1

9. yüzyı l ı n sonunda, tüm insanların rüzgarı evcilleştirmeyi düşlediği bir gök ve su ülkesinde
doğan bir yönetmen, Çin'deki rüzgarı aramaya, dahası onu filme çekmeye karar verir. 20.
yüzyıl ı , kendi çağını, "Tarihin Rüzgarı" ile aşmıştır o. Filme aldığı bütün savaşlardan sağ
kurtulmuş; dostlarının idealleri için öldüğünü, ayaklanan ulusları, despatlaşan devrim önderlerini
görmüştür. Rüzgar onu pek çok kez umarsız bırakmıştır. Şimdi doksan yaşında bir başka rüzgardan
sözetmektedir. Olanaksızı aramak mı? Son bir mücadele mi? Yoksa önündeki tek yol mu? Pekiyi ya
Çin; o efsanevi, şaşırtıcı, bilinmedik diyor? Rüzgar, Çin ve sinema bizi mitlerin, efsanelerin,
metaforların dünyasına sürüklüyor. Kazanan kim olacak? Çin mi, Rüzgar mı, yoksa Sanatçı mı?
Bu film, çekimden bir yıl sonra ölen 90 yaşındaki lvens' ın son yapıtıdır. Rüzgar ve deniz Joris
lvens'ın lirik belgesellerinde en önemli unsurlardır ve burada l vens'i, Çin'in Ulu RJzgorlarının
peşinde, geniş dağları ve çölleri aşarken izl iyoruz. Film serbest bir kolaj biçiminde; belgesel
gökyüzü çekim leri, fantazi, ironi ve 1 9 1 1 'de başlayan bir sinema kariyerinden seçmeler. Yönetmen
yapıtı için, "Bir yönetmen olarak gerçekle düşün, belgeselle kurgunun arasında yatan o sahipsiz
olana girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçeğin ötesinde şiir: savaş filmleri çekerken bununla
karşılaşmıştım. Bu kez onu filme almak istedim," demişti.
om al the end of the /9th century, in o /and of sky and water where all men have always
dreamed of taming the wind, o filmmaker decides lo start o quest for the wind in Chino,
and beller yel, lo film it. He has progressed through the 20th century, his own era,
propelled by the " Wind of History ". He has survived all the wars he has filmed; he has seen his
friends die for their idea/s; he has seen populations rise up in rebellion; he hos seen revolutionory
leaders turn info despots. More than once has the Wind left him helpless. Now at the oge of
ninety, he speaks about anather wind. The quest for impossible? An ultimate challenge? Or the
only path left open for him2 And what about Chino, that mythical, unexpected, unknown country?
The Wind, China and the Cinema usher us info the world of myths, legends and melaphors·.
Who will win? Will it be China, the Wind, or the Artisi?

B

This film has been the last statement of 90-year-o/d lvens who died o year alter the shooting. The
wind and the seo have always been key elemenis in Joris lvens ' Iyrica/ documentaries and here
we find him lramping over vast mountains and deserts in search of the Great VVinds of China.
The form is o free-flowing collage, taking in great documentary aerial shooling, fantasy, irony, and
recollections of o film -making career begun in 1 9 1 1 . ' :<\s o film-maker, 1 think we have to dare
enter the no mon's /and that lies --between reality and imagination, between documenlary and
fiction . Poetry beyand reality: 1 had already encountered it when 1 was shaating war films. This
time, 1 wanted ta film it ' ; has said the director aboul this work .
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1 898 yılında Hollanda'nın
Nijmegen kentinde doğdu. ilk filmini
13 yaşında gerçekleştirdi.
Fotoğrafçılık eğitimi gördükten ve
ailesinin fotoğraf işinde çalıştıktan
sonra, kendisine büyük ün
kozandıran profesyonel belgesel film
yc.ıjJımcılığı kariyerine atıldı . 80 yıla
yaklaşan meslek yaşamı boyunca
çağdaş insan ve fikir tarihi üzerinde
yoğunlaşan 60'tan fazla film
yönetti. 1 989 yılında öldü.
Bom in 1898 in Nijmegen,
Netherlands. He made his first film
at the age of 13. A fter studying
photogrophy and working in the
family photogrophic business, he
began his celebrated career as o
professional documentary film
maker. He has directed more than
60 films, deeply connected with the
history of ideas and men of our
time, during o career which
spanned o/most eighty years.

MARCELINE LORI DAN
1 928 yılında Fransa'da Epinal'de
doğdu. Gerçekçi-Sinema yapımı
" Bir Yazın Güncesi" filminde ( 1 960)
başrolde oynadı. 1 962'de ilk filmi
olan "Cezayir, Yıl Sıfır"ı yönetti.
1964'de, lvens'le birlikte çalışmaya
başladı ve o günden bu yana onun
tüm çalışmalarında işbirliği yaptı .
1 984 ile 1 988 arasında, BiR
RÜZGAR ÖYKÜSÜ'nü birlikte yazıp
yönetti ler.
Bom in 1 928 in Epinal, France. She
was the lead actress in the cinema
verile production, "Chronique d'un
ete" (1960). In 1962, she directed
her first film, ' :4 /gerie, onnee zero".
In 1 964, she begon her ossociotion
with lvens and has collaboroted
with him on all his work since.
Between 1984 and 1988, they
wrote and directed UNE HISTO/RE
DE VEN T

0/ŞBA.NK'ın değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank DIŞBANK for their contributions.

S I N EMA S I N E MAYA B A K l Y O R

KANADA

ANTON ION I : BELGELER VE TAN lKLl KLAR

ANTONIONI: DOCUMENTS ET TEMOIGNAGES
ANTON/ON/: DOCUM ENTS A ND TES TIMON/ES

GIAN FRANCO
MINGOZZI

Yönetmen/Director : Gianfranco Mingozzi Sena ryo/Screen p l a y : Gianfranco Mingozzi Görüntü
Yön . /Cinematography: Jean-Ciaude Labrecque, Ugo Piccone Kurgu/E diti n g : Domenico
Gergolini Müz ik/Music: Giovanni Fusco Ya pım/ Production Co. : National Film Board of Canoda,
I D I Cinematografica Dü nya H a kları/Export Agent: National Film Board of Canada, ı 50 Kent

St , Ottawa, Ont K ı A OM9, CANADA; Fax , 5 ı 4 496ı895
ı 966 1 ı6 mm. 1 Renkli-Colar 1 58'

u film, dünyanın en değerli sinemocılorındon biri olan Michelongelo Antonioni'ni hakkında
derlenmiş belge ve tanıklıkları yansıtır. Burada sanatçının tom bir portresinin çizildiğini
söylemek güçtür; çünkü Antaniani bir saatlik bir filmde kolayca tanımlanocak kişilerden
değil dir. Ama bu belgesel i zleyiciye, yönetmeni çalışı rken iz lemek, onun filmlerinden bazı
sohnelere kısaca göz atmak ve dostlarının ya do meslektaşlarının anun hakkındaki tanıkl ıklarını
duymak olanağı vermektedir. Böylece uzun süre onloşılomamış bu degerli sinema adam ının zengin
kişiliğini az do olsa keşfetme şansı doğmaktadır.

B

his film presenis documenls and testimonies collected on one of the most prestigeous
cineosles of the world, Michelongelo Antonioni. lt doesn't cerloinly drow the full portraif of
the ortist, since Antaniani is not somebody who could be deseribed eosily in on hour. Bul
this documenlory gives the spectotors o chonce to observe the director in oction, to lake o
glimpse on o few sequences from his films, to listen to same of his friends ' or colleogues'
testimonies and so to discover o little bit the rich personolity of this cineoste misunderstood for o
long time.

T

ı 932 yılında itolyo'do doğdu.
Centro Experimentale'den görüntü
yönetmenliği dalında diplama aldı
ve belgeseller üzerinde uzmonloştı.
Birçok belgesel çektkten sonra,
maddi olanaksızlıklar nedeniyle ilk
uzun metraj, konulu filmini
bitiremedi . ı 96 ı 'de, cesitli
,
bölümlerden oluşan ; ftalyanlor ve
Aşk" filminde bir bölüm yönetti. O
günden beri pekçok filme yönetmen
olarak imzasını attı .
Born in 1932 in ltoly. He gol o
dip/oma from Centro Experimentale
on cinemotogrophic direction, and
speciolized in documentories. A fter
severol documentory films, he
couldn't finish his first fu/1-length
feolure becouse of economic
reosons. In 1961, he directed on
episode in the multi-episode film
"Le ltolione e le Amore'� Since then
he signed mony films os director.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 961

ı 965
ı 966

ı 967
ı 968
ı 972
1 973
ı 977
ı 982
ı 986
ı 988

52

Le ltolione e le Amore 1
italyanlar ve Aşk (on episode
1 bir bölüm)
Can il cuore fermo in Sicilio 1
Sicilyo'da Katı Bir Yürekten
Antonioni, Documents et
temoignoges 1 Antonioni,
Belgeler ve Tanıklıklar
(documentory 1 belgeseli
Trio
Sequestro di persona 1
Kişiye Elkoymo
Morire o Roma 1
Roma'da Ölüm (an episode 1
bir bölüm )
Flavia, la monaca musulmono
1 Müslüman Rohibe Flavio
Gli ultimi tre giorni 1 Son Üç
Gün
La Vela Ineantoto 1 Büyülü
Ekran
L'iniziazione 1 Baslotmo
L'appasionata 1 Arzu l u
ll frullo del passera 1
Aşka Susayan Kadın

S i N EMA S i N EMAYA BA K l YO R

iTALYA

BELLISSIMO
CINEMA ITALIA NO
BELLISSIMO: IMAGES OF THE ITALIA N CINEMA

GIAN FRANCO
MINGOZZI

Yönetmen/Director: Gionfronco Mingozzi Seno ryo/Screenploy: Gionfronco Mingozzi Görüntü
Yön . /Cinemotogrophy: Luigi Vergo Kurgu/Editi n g : Anno Nopoli Müzik/Music: Egisto Mocchi
Yo pı m/Production Co. : RAl TV1 , lstituto Luce, E leciro Film Dü nya H a kları/Export Agent: Institute

Luce SpA Holnoleggio Cinemotogrofico, Vio Tuscolono 1 055, 001 73 Rame, ITALY; Tlx , 602478
cincil i
1 985 1 16 mm. 1 Renkli-Coler 1 1 1 2'

1

-

to Iyon Sinemosı, Yeni gerçekçilikten günümüze, "önemli, sorunlu, saldırgan, eğlendirici, usto,
kemik, dramatik, yeniden conlonon, durgun" gibi çok çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Artık
fontazi dünyası sinema üretir hole gelen televizyonlo yetinebiliyor. Ancak sorunlarına karşın film
sonayii bir yeniden keşif ve değişim yol unde ilerliyor. Visconti'nin tarihsel filminin adını taşıyon
BELLISSIMO, günümüz iıolyon Sineması üzerinde yoğunloşorok bu sonatın her dolındo kendini
kanıtlamış yetenekleri yansıtıyor. Film, sinemanın teknik, endüstriyel ve örgütsel potansiyelini
ıonımlıyor.
Yetenek ve yorotocıiık, iıolyon sinemosının tek güçlü yönü değil; uluslarorası bir film endüstrisinde
rekabet edebilecek stüdyoloro ve olonoklara do sahip itolyo. Ve ü n l ü bir sinema okulunun yanısıra,
iıolyon sinemosını "son esin perisi" olarak değerlendirenler için holo önemli bir oloy olon Venedik
Festival i ve diğer sayısıl festival . Görüntü yönetmenlerinden yopım tosorımcılorıno, tüm dünyanın
gıpro ile boktıgı teknik kadrolar do cobos ı . Dünyaca ünlü filmlerden bölümlerle süslü bir ontoloji ve
günümüz yapımiarındon onlomlı yansımalar. .
rom neo-reolism to the preseni day, ltolion Cinemo has been deseribed os vitol,
problemotic, oggressive, enfertoining, outhorifive, comic, dromotic, making o come-bock, in
the doldrums. Even though the world of fantasy is now widely confented by the TV medium
which has itself become o producer of cinemo, the film indusfry, despite ifs problems, is trying the
course of re-invention and change. BEL US/MO - rıomed ofter Visconti's hisforic film - centres on
the /to/ian cinemo taday, with ifs revelotions and ifs confirmotions of to/enis who have proved
themselves in every department of this ort form. lt deseribes its technicol, indusfriol and
orgonizofionol polentiol.

F

To/eni and ereotivitı are not the only strong poirıts of the /to/ian cinemo; if olsa has studios and
focilities which have proved fo be compelifive for the irıternotionol film industry. To soy nothing of
o fomous film school and myriod festivals, s tcır tincl with Verıice which corıtirıues to be o point of
reference for those who stil/ look arı thP ltrıliurı cirıema os "the Los' Muse". Therı !here are the
fechnicions who ore the envy of the \Wll lcl, Imm directors of plıotograplıy to production designers.
An onthology, therı full of clips !,om wor ld-fumc>us filtns orıd with o meoningful report on current
production.

1 932 yılında itolyo'do doğdu.
Centro E xperimentale'den görüntü
yönetmenliği dolındo diplama oldı
ve belgeseller üzerinde uzmonloştı.
Birçok belgesel çekikten sonra,
maddi olonoksızlıklor nedeniyle ilk
uzun metraj, konulu filmini
bitiremedi. 1 961 'de, cesitli
,
bölümlerden oluşan ; ltolyonlor ve
Aşk" filminde bir bölüm yönetti . O
günden beri pekçok filme yönetmen
olorok imzasını att ı .
Bom i n 1 932 i n ltaly. H e g o l o
dip/oma from Centro Experimentale
on cinemotogrophic direction, and
speciolized in documentories. A fter
severol documentory films, he
couldn't finish his first fu/1-length
feature becouse of economic
reasons. In 1961, he directed on
episode in the multi-episode film
"Le ltolione e le A more". Since then
he signed mony films os director.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 961

1 965
1 966

1 967
1 968
1 9 72
1 973
1 977
1 982
1 986
1 988

Le ltolione e le Amore 1
itolyonlor ve Aşk (on episode
1 bir bölüm)
Can il cuore fermo in Sicilio 1
Sicilyo 'da Katı Bir Yürekten
Antonioni, Documents et
temoignoges 1 Antonioni ,
Belgeler v e Tanıklıklar
(documentory 1 belgeseli
Trio
Sequestro di persona 1
Kişiye E l koymo
Morire o Roma 1
Romo'do Ölüm (on episode 1
bir bölüm)
Flovio, lo monoco musulmono
1 Müslüman Rohibe Flovio
Gli ultimi tre giorni 1 Son Üç
Gün
Lo Velo I neantoto 1 Büyülü
Ekran
L'iniziozione 1 Boslotmo
L'opposionoto 1 A rzulu
ll lrullo del possero 1
Aşka Susoyan Kadın
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S i N EMA S i N EMAYA BA K l YO R
CJNEMA L OOKS A T CINEMA

iTALYA
ITA L Y

SABUN KÖPÜGÜ H l RSlZLARI

LADRI DI SAPONETrE
/CYCLE THIEVES

Yönetmen/Director: Maurizio Nichetti Sena ryo/Screen p l a y : Maurizio Nichetti, Mouro Monti
Görüntü Yön . /Cinematography-: Morio Batlistani Kurgu/ E d iting: Rita Rossi, Anna Misseni Müzik/
Music: Manuel De Sico Oyuncu l a r/Cast: Maurizio Nichetti, Coterino Sylos Libini, Federico
Rizzo, Mattea Auguordi, Renoto Scorpo, Heidi Komorek, Cariina Torto Ya pımcı/Producer:
Ernesto Di Sorro Yap ı m/Production Co. : Bambu Cinemo, Reteitolio Dü nya H a k l a rı/Export
Agent: ltoltoons, 32 West 40th Street, New York, N .Y. 1 0018, USA; Tlx, 882902; Fax , 2 1 2

730031 3

1 989 1 3 5 mm. 1 Renkli-Colar 1 93'
eklamların arasına giren ilk film" olarak tonılılan SABUN KÖPÜGÜ H IRSIZLARI, bir
yönetmenin "Sabun Hırsızlorı" adındaki siyah-beyaz, Yeni Gerçekçi filminin yayını için
geldiği televizyon stüdyosundo başlar. Ancak ne yazık ki, sunucu mikrofona el koyar ve
yönetmene konuşma fırsatı vermez. Bu orada film, sürekli olarak aptalca reklomlorlo bölünmektedir.
"Sabun H ı rsızlorı", korısı Maric'ya armağan olarak bir ovize olmak için bir com fabrikasında işe
giren Antonio' nun öyküsünü anlatır. Ancak Antonio bisikletiyle eve giderken elektrikler kes ilir.
Birdenbire karşısına, bir televizyon reklamından fırlomış (renkli), yarı çıplak, güzeller güzeli bir
model çıkar. Antonio siyah-beyaz karısının tepkisine karşın onu eve götürür. Korısı ise yine bir
elektronik korışıklık sonucu kendini bir sabun reklamında bulacaktır. . .
itolyon komedyeni Mourizio Nichetti, SABUN KÖPÜGÜ H l RSlZLARI ile televizyonun gülünç bir
koriketürünü çiziyor. Savaş sonrası yılların siyah-beyaz itolyon Yeni Gerçekçi filmlerini ve özellikle
De Sico'nın benzer isimli " Bisiklet Hırsızlorı " n ı sevgiyle anan bu film, televizyon reklomlorıno,
özellikle de konulu filmierin arasına giren reklamiara karşı, geç kalmış bir savaşı ilan ediyor.
Birbirine karışan sinyolleri ve karmaşık k.itle. ilet.işim araçlarını olaya olon bu komedi, görsel şokolar
ve keskin bir ironiyle dolu. "SABUN KOPUGU H IRSIZLARI, sosyologlar tarafındon do belirlenen,
ortaloma bir seyircinin, !ilmin bitip, reklamların başladığı noktayı olgılomokto çektiği güçlüğü
anlatıyor", diyor yönetmen. Bu film televizyon izleme biçiminizi değiştirebilir.
"

R

il/ed as "the first film that interrupts commercials ' ; LADRI DI SAPONETTE begins in o
televisian studio where o director is preseni for the broadcast of his black and white
Neorealist film, "Soop Thieves " Unfortunately, the host of the show hogs the microphone,
not letting the director 'to discuss his film, which in turn is continuously interrupted by idiotic
commercials. "Soap Thieves " is about Antonio, an unemployed man who gets o job at o glass
factory only to immediately abscond with o chandelier as o gift for his wife, Maria. Before he
can bicycle home, however, o power blackout results in the appearonce of o gorgeous (and full
colour) seantily-e/ad model who has popped out of o TV commercial. Antonio takes her home,
much to the chagrin of his black and white wife, who, in anather electronic mix-up, gets
transported info o soap commercial . .

B

/ta/ian comic Maurizio Nichetti has creoted o wickedly funny parody o f television with LADRI DI
SAPONETTE. Fondly remembering the black and white /ta/ian Neorealist films of the posf-war
years, and most obviously De Sica 's similarly titled "Ladri di Biciclette'; the film declares o long
overdue war on TV commercials, especially the ones that interrupt the TV broodcast of feature
films. An absurd comedy of crossed signals and mixed medio, it is full of inventive visual gags and
sharply pointed irony. "LADRI DI SAPONETTE is o parody on the confusion noted by sociologists
in the average viewer's awareness of where o film ends and o commercial begins ' ; says the
director about his film which is destined to change the way you watch "the tube".
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MAU RIZIO NICHETTI

1 948 yılında Milono'da doğdu.
Piccolo Tiyatrosunda Morise Floch
ile mim çalıştıkton sonra 2 yıl bu
tiyatroda görev aldı. Kısa çizgi
filmiere senaryo yazdı, kısa metrojlı
endüstri ve reklam filmleri yönetti.
1 9 78 'de animosyoncu Guido
Monuli ile bir TV programı için
bölüm orası filmleri yönetti. 2 filmde
oyunculuk yaptı. itolyon televizyonu
için gerçekleştirdiği yapımler
orasında özel bir show programı ve
bir dizi sayılabilir.
Bom in 1948 in Mi/an. He studied
mime at the Picco/o Theatro with
Marise Flach and worked two years
in the theatre. He wrote
storyboords for animated shorts, .
directed commercials and industrial
shorts. In 1978 he began directing
filmed inserts with animotor Guido
Manu/i for o TV programme. He
has appeared as on actor in two
films. His work for /ta/ian TV has
alsa included o special show and o
series.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 979 Rotaplan
1 980 Ho lotta splosh ! 1
Su Sıcrottım !
1 982 Dom � ni s i bollo 1
Yarın Dans Edeceğiz
1 985 ll Bi e il Bo
1 988 lodri di Sapanetle 1
Sabun Köpüğü Hırsızları

SPLEN DOR
ETTORE SCOLA

Yönetmen/Director: Ettore Scolo Sena ryo/Screenplay: Ettore Scolo Görüntü Yön ./
Cinematography: Luciono Tovoli Kurgu/Editing: Franco Molvestito Müzik/Music: Armondo
Trovoioli Oyuncular/Cast: Morcello Mostroionni, Massimo Troisi, Morina Vlody, Poolo Panelli
Ya pım/Production Co.: Cecchi Gori Group, Tiger Group Cinemotogrofico, Vio Barnaba Orioni
91, Roma, ITALY Dünya H a kla rı/Export Agent: Werner Bros., 400 Werner Boulevord, Burbonk,
Cal. 91 522, USA; Tlx : 6771 29; Fax: 8 1 8 . 9546443 Türkiye Dağıtımcısı/Turkish Distributor:

Worner Bros., Mim Kemal Öke Cad. 1 6/1, Nişontoş, istanbul, TURKEY; 90 1 1 3 1 7070
1989 1 35 m m . 1 Renkli ve Siyah-Beyaz (Color and B&W) 1 1 25'
"

S

plendor" sinemosının yaşlı sahibi Jordon, sinemanın açıldığı o parlak günü hotırlor. Ancak
bu akşam sinema bir daha açılmamak üzere koponmoktodır. Büyük bir kuruluşun sinemoyı
olarak alışveriş merkezi yapma teklifini hep reddetmek istemiştir Jordon; ancak borçlar,
biriken vergiler ve azalan seyirci onu binayı satmaya zorlomıştır. Filmde geriye dönüşlerle,
Jordon'ın çocukluk anılan, bobasının gezgin sinemacılık günleri ve savaş sonrasında sinemanın
idarediğini üstlendiği, ağzına kadar dolu gösterimierde polisin halkı düzene soktuğu çağlar
anlatılır. Projeksiyonu Luigi ve gişeci Chontol ile birlikte, Jordon sinemanın o görkemli geçmişini
yeniden yaşar. Üçü de, kendilerini sonunda sinemoyı terkeden duyarsız çevrelerinden soyutloyon,
tek bir tutkuyla, sinema aşkoyla yanan yalnız kişilerdi. Oysa sinemaya aşık olonlar umutlarını asla
yitirmezler. . .
Siyah beyaz ve renkli sohnelerin karışımındon oluşan b u film, sinema solonlarının ihtişomını saygıyla
anıyor. Scolo'nın, sinemaların alışveriş merkezi olmak üzere ordarda kapandığı, Türkiye de dahil,
Avrupa ülkelerinde ses getiren, geçmiş yılların muhteşem sinema sorayiarına yoktığı bu ağıt, bir
devrin sona erişini işlerken aşırı duygusol ve melodromotik bir yaklaşımdon koçınmış. "Sinemonın
tartışılmaz, tükenmez bir 'düşler fabrikası ' olduğu bir çağın sona erişi hepimizi ilgilendiriyor. O
yalnızca eğlence, bir boş zamonları değerlendirme amacı değildi; sinemaya gitmek aynı zamonda
bir kez görüldü mü hofızomızın bir parçası haline gelen, gerçeği onlomomızı sağlayan, günlük
yaşamın yovonlığı ve zorluğuylo kıyoslodığımız imgelerle tonışmoktı", diyor yönetmen.

J

ordon, aging owner af the mavie thealre "Splendar'; remembers the glorious day he
parlicipated in ils inauguralion. Tonight, however, he's there for ils closing. He wanted lo
refuse o large company's oHer lo buy the properly lo bui/d o shopping mali, bul debts,
accumulated taxes and o dwindling audience forced him lo seli. Flashbacks summon up memaries
of his father's Irave/ing film shows when Jordan was o bay, and the posl-war years when he look
over monogemeni and po/ice kept mobs in order al packed shows. With Luigi the pro;eclionisl
and Chantal the cashier, Jordan relives the glorious bygone era of the cinemalic experience...

1931 'de i talya ' ya Trevico'do doğdu.
Roma Üniversitesi 'nde hukuk
öğrenimi gördü ve bazı hiciv
dergilerinde gazeteci olarak çalıştı.
Sinema mesleğine çok genç yaşta
atıld ı . Kısa zamonda komedi filmleri
senaryosu yazarı olarak üne
kavuştu. 1 964'de ilk uzun metroilı
filmini gerçekleştirdi. O günden bu
yana itolyon sinemosının en parlak
yönetmenlerinden biri olarak
tonındı.
Bom in Trevico, ltaly in 193 1 . He
studied Law at the University of
Rame and worked as a ;ournalist
for several satirical magazines. He
began his cinemo career very
young. He quickly became o
reputed scriptwriler of comedies. In
/ 964 he directed his firsf feafure
film and since then he has been
recognized as one of the most
brilliant directors of /ta/ian cinema.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELECTIVE FILMOGRAPHY
1 9 74 C'erovomo tonto omoti 1
Birbirimizi Öyle Sevmişlik ki
1 9 76 Brutti, sporchi e coltivi 1
Cirkinler, Kirliler ve Kötüler
1 977 U no giornoto particalare 1
Özel Bir Gün
1 9 79 Lo terozzo 1 Teras
1 98 1 Possione d 'omore 1 Ask
'
Tutkusu
1 982 Lo nuit de Vorennes 1
Vorennes Gecesi
1 983 Le Bol 1 Bolo
1 985 Moccheroni 1 Makarna
1 987 Lo Fomiglio 1 Aile
1 989 Splendor
Che oro e? 1 Soot Koç?

Shot in bath black and white as well as in colour, this film is a hamage lo the splendor of movie
theatres. Striking a parlicularly poignant chord in European counfries, including Turkey, where in
recenf years movie theaires close one after the other to become shopping mal/s, Scola 's hymn to
the biiou af yesteryear, wisely sidesteps the maudlin, metodramatic approach to the end of of an
epoch. "The end of an era in which the Cinema was the undisputed, inexhaustible 'faclory of
dreams ; concerns us all. lt was not merely enfertainmenf, something lo occupy our free time;
going fo the cinema alsa meant receiving images which, once seen, became part of our personal
memory and experience, enabling us ta understand reality, and canirast those images with the
banality or diHiculty of everyday life'; says the director.
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TÜRK-HENKEL KiMYEVi MADDELER Sanayi ve Ticaret A . Ş. 'nin değerli

' katkdanyla gerçekleştirilmiştir.
_
We should /ike to thonk TURK-HENKEL KIMYEVI MADDELER
Sanayi
.
ve Ticaret A . Ş. for their contributions.
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ALL THA T JAZZ!

USA

ORN EnE: AMERiKAN MALI

ORNETTE: MADE IN AMERICA
SHI RLEY CLARKE

Yönetmen/D irector : Shirley Clarke Görüntü Yön . /Cineniato g ra phy: Ed Lachmon Kurgu/E diting:
Shirley Clarke Müz ik/Mu sic: Ornette Colemon Oyuncular/Cast: Ornette Colemon, Dernon
Marshall, Gene Totum Ya pımcı/Producer: Kothelin Hoffmon Ya pım/Prod uction Co.: Corevon of
Dreoms Prod . Dü nya H a kl a rı/Export Agent: Corevon of Dreoms Prod . , 3 1 2 Houston St. , Ft
Worth, TX 76012, USA; Fax: 8 1 7 8773752

1 985 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 82'
esteci ve saksalon ustası O rnette Colemon, coz tarihinin gerçekten önemli ve bu nedenle
tartışmalar yaraton birkoç isminden biridir. Shirley Clarke'ın filminde Colemon, doğduğu kent
olon Fort Worth'o giderek, büyük bir orkestro ve kendi grubu Prime Time yedilisinin eşliğinde,
"Skies of Americo 1 Amerika Semolorı" senianisini seslendiriyor. Bu gösteri aslında müzisyeni
onlaton kapsamlı bir öykünün sadece bir parçası . Bu öykü yönetmenin Colemon'ı görüntülerneye
başladığı 1 960' 1orın başına, dahası Calemen'ın Fort Worth'ün zenci getosundo geçen
çocukluğuno uzanıyor. Evinin yanındon ve daha do önemlisi kofasının içinden geçen tren, geçmişin
görüntülerini getiriyor bize. Çeşitli yer ve zamonlarda çekilen konser görüntülerinin yanısıra, film
başka noktalara do değiniyor: tarih (insan Hakları Hareketi) , aile (daha 1 0 yaşında Calemen' ın
dovulcusu olon oğlu Donordo) , kültür ( Fos ve Nijeryo yolculukları) ve eleştiri ..

B

Herşeyiyle Amerikalı iki sanatçının rostloşmosındon doğan bu film, coşkulu ve yenilikçi bir yapıt.
Ornette Colemon, aynı Miles Davis, Chorlie Porker, John Coltrone ve Thelonious Monk gibi
Amerikan cozının görünümünü değiştiren isimlerden biridir. Son on yılda deneysel video çekimlerine
yönelen Shirley Clarke do Yeni Amerikan Sineması'nın önde gelen isimlerindendir. Colemon
gençken "olışılogelmişin dışında", yaşlanıneo "dahi" olarak tanımlanan kişilerden biri . Clarke'ın
filmindeki görsel ritmler ve dokular do kahromanın müziği kadar dinamik ve yaratıcı .

S

axophonist-composer Omelle Colemon is one o f the few truly significont, and therefore
controversiol, inventors in the history of jazz. Shirley Clarkes 's film has Coleman returning to
his native Fort Worth for o performance of his "Skies of America" symphony, by o full
arehesira and his own amplified group, Prime Time septet. This event, however, triggers o much
wider-ranging picture of the musician, reaching back fo the early 60s, when Clarke begon filming
him, and beyond: Coleman's childhood in the black ghetto area of Fort Worth, with trains running
post his home and, importontly, through his heod, is conjured in flashback. There is o wealth of
performance footage, from various times and locotions, bul other reference points are equally
resonanf: history (the Civil Rights Movement), family {Coleman's son Donordo, his drummer at the
age of 10.1, culture (visits to Morocco and Nigeria} and criticism . .
Two American arigina/s meet and the resul! is this exciting and innovotive drama. Ornette
Coleman chonged the foce of American Jazz, ranking among the likes of Mi/es Davis, Charlie
Porker, John Coltrane and Thelonious Monk. Shirley Clarke has alsa been one of the most
influential figures in the New American Cinemo, turning to experimental video for the post
decode. Colemon is one of those recurring figures who are cal/ed "eccentric " when young and o
' 'genius " when o/der. And the visual rhythms and textures of Clorke's film are as dynamic and
inventive os her subject's music.
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3 0 y ı l ı aşkın b i r süredir sinemaya
emek vermiş başarılı, bağımsız ve
Oskor sahibi bir yönetmendir.
"Cinemo-verite" ve deneysel film
hareketlerinin öncülerinden biri olon
sanatçı bu yönüyle sinema tarihine
de mal olmuştur. 1949-53 yılları
orasında Morthe Graham'la
çalışmıştır. Honyo Holms
Company'de Anno Sokolow ile
dans etmiştir. Ayrıca solist olarak
konserler de vermistir. Clarke' ın ilk
,
uzun metrojlı filmi ; The
Connection" 1 961 Cannes Film
Festivali'nde Elestirmenler Ödülü
aldı. Oskor Öd Ü lünü kazandığı filmi
ise Robert Frost üzerine uzun
metrojlı bir belgesel olon "A lover's
Quorrel with the World 1 Bir Aşığın
Dünyayla Kovgosı"dır. 70'lerde
ilgisi, sonotçıloro yepyeni tekniklerle
yaratıcılık olonağı sağlayon videoyo
yöneldi. 80'1i yılların boşında
gerçekleştirdiği "Sovoge love and
Tongues 1 Vahşi Aşk ve Diller"de
video ve tiyotroyu ustaca
koynoştırmıştır.
An Academy Award winning
director, she has been o successful,
independent filmmaker for over 30
years. She is part of film history as
one af the leaders of the cinema
verife and experimental film
movements. Between 1 949-53 she
studied with Martha Graham. She
danced in Hanya Holms Company,
and with Anna Sokolaw. She alsa
gave sola concerts. Clarke's first
feature film, " The Connection"
(1961) won the Cannes Film Festival
Critic 's Award. She directed the
Academy Award winning feature
documentary of Robert Frost, ' 1'\
Lover's Quarrel with the World'�
During the lOs she became
interested in the creative possibilities
of video as it became available as
o new technology for artists. In the
early 80s, she produced o brilliant
fusion of video and theafer with
"Savage Love and Tongues ' �

ALL THA T JAZZ!

POLA ND

ELVEDA CAZ

BYL JAZZ
AND THEN THERE WAS JAZZ

FELIKS FALK

1 941 'de Polanya'da Stonislowow'do
doğdu. Vorşovo Güzel Sonotlar
Akademisi Resim bölümünü 1 966'do
bitirdikten sonra, 1 9 74 'de Devlet
Tiyatro, Film ve Televizyon
Akodemisini bitirdi. 1973'te ilk uzun
metrojlı filmini yaptı. Üç oyunu
Polonyo'do sahneye kondu ve TV'de
gösterildi . 80'1erde birçok konulu
!ilmin senaryosunu yazdı.
Yönetmen/Director: Feliks Faik Sena ryo/Screenplay: Feliks Faik Görüntü Yön . /Cinematography:
Witold Sobacinski Kurg u/Editing: Miroslawa Gorlicka Müz ik/Music: Old Timers Bond
Oyuncular/Cast: Bozena Adamkowna, Michel Bajor, Andrzej Grabarczyk, Kazimierz Wysota,
Jerzy Gudejko, Andrzej Chichlowski, Jacek Strzemzalski Ya pım/Production Co. : Zespoly
Filmowe, Unit X Dünya H a kla rı/Export Agent: Film Polski, 6/8 Mazowiecka, 00-048 Warsaw,

POLAND; Fax: 48 22 275784

1 98 1 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 1 07'
olanya'da 1 950'1erin başında bir grup genç, caz yapmak için biroraya geldiğinde boşları
beladon kurtulmoz . Yetkililer batı kültürünün kolıniısı o larak tanımladıkları herşeyi kökünden
kazımaya karorlıdır. Gençler müziklerini, küçük ve kopalı bir seyirci grubunun önünde gizlice
çalmak zorunda kalırlar. Yetenekli bir boneecu ve bosçı olon Jocek 'in oralarına katılmasıyla
geleneksel bir coz topluluğu haline gelirler. Artık daha geniş bir seyirci kitlesi önüne çıkmaya
hazırdırlor, ancak idari-siyasi engelleri oşomozlor. i çinde yaşadıkları dönemi bir türlü
onloyamomoktodırlor. Ancak çok geçmeden yakınlarının yaşadığı trojediler, dünyanın yalnızca
müzik olmadığını, politik davaları ve cezaları, kültürel değerlerin yokedilişini görmelerini sağlar.
Grubun lideri Tomok, bunlara yaşadığı " kolhoz"do tanık olur; Witek aşık olduğu şarkıcı Alice'in
dromıno tanık olur; Mikoloj ise çalıştığı radyo istasyonunda editör olarak görev yapan arkadaşı,
coz uzmanı Erwin'in işten otılışını görür. lsrorlı çabalarına rağmen gençler büyük bir konser verme
iznini bir türlü olamazlar ve hayal kırıklığı içinde ortak müzik yoşomlorıno son verirler. Bu sırada
Stalin'in ölümü ile bir dönem son bulur. Ancak henüz kimse bunun farkında değildir ve yaşam
değişmeden sürmektedir. .
Polanya, Doğu Avrupa ülkeleri orasınde cazın en yaygın olarak çalınıp, dinlendiği bir ülke olarak
bilinir. Oysa bu noktaya gelmek hiç de kolay olmamıştır. E LVEDA CAZ, cazın Polanya 'da tonınıp
sevilmesinde büyük rol oynayan bir neslin öyküsüdür.

P

t the start of the 1950 's in Po/and, o group of youngsters come together lo play iazz
music and immediately run info problems, because the incumbent outhorities are resolved
to weed out whot they cal! the relics of Westem culture. The boys are forced to go seeret
and play their music to o smail and close oudience. As the group are ioined by Jocek, o skilful
bonio and daub/e-bass player, they deve/ap info o reol troditional iozz bond. Now they are
eoger to play to o larger oudience, but they cannot overcome the adminislrotive-political barrier.
They never seem to realize whot times they live in. Soan, however, the trogedies of people with
whom they are fomilior, moke them owore of the fact that their world is not merely music, bul
olsa politicol Irials and sentences, and destruction of culturol volues. Tomek, the bond leoder, can
witness this in the "kolkhoz" where he lives; Witek witnesses the dromo of Atice, o singer with
whom he is in love; lino/Iy Miko/ai sees how in o broodcosting station where he works, o 1ellow
editar Erwin, an expert ian bul!, is done owoy with. Despite their persislenf efforts, the boys foil
to obtoin permission to give o big concert and, feeling discouroged, breok off !heir ioint music
sessions. Meonwhile, Stalin dies, and o delini/e epoch comes to on end. Bul nobody yel reolizes
this and life is going on unchanged. .

A

Bom in 194 1 in Stonislowow,
Po/and. He completed his studies ot
the Academy of Fine A ris in
War:saw (pointing foculty) in 1966,
and !afer ot the Stote Theotricol,
Film and Television College (1974) .
I n 1973 he mode his first feoture
film . He is outhor of three dramas
presented in theaires and Polish TV.
He wrote severol seripts for feoture
films in the BOs.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 973 Nocleg 1 Geceyi Geçirecek
Bir Yer (TV film)
1 975 Obrozki z zycio 1
Yasarndon
Görüntüler
·
1 976 w srodku loto 1
Yaz Ortasında
1 977 Wodzirej 1 En iyi Köpek
1 979 Szonso 1 Son s
1 98 1 Byl Jazz f Elveda Coz
1 984 ldol 1 ilah
1 986 Bohoter roku 1 Y l n Kahromanı

ıı

Paland is fomous, between all Eostem European countries, for being one country where iozz is
ployed and listened to most extensively. However it wosn't so eosy to ochieve this reputotion. BYL
JAZZ tel/s the story of o generatian who has ployed o crucial role in promofing the iozz in Po/and.
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F R A N SA
FRA NCE

C H ET'i N ROMANSI

CHET'S ROMANCE
BERTRAND FEVRE

Yönetmen/Director: Bertrand Fevre Sena ryo/Screenplay: Bertrand Fevre Görüntü Yön./
Cinematography: Serge Gadet Kurgu/Editi n g : Charlotte Fauvel Müzik/Music: Chet Baker
Oyuncular/Cast: Chet Baker, Alain Jean-Marie, Ricardo Del Fra, George Brown Yo pım/
Production Co. : lDcus Solus Dü nya H a kları/Export Agent: Locus Solus, 47 rue de la Colonie,

750 1 3 Paris, FRANCE; T l x : 2001 76

1 988 1 35 m m . 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 1 0 '

C

H E T ' i N ROMANSI , b i r notaya aşık olan bir ı ş ı k çizgisinin öyküsünü anlatırken, sesi ve
trompetiyle yalnızlığın ve aşk yazgısının narin sesini yakalayan ünlü Amerikan caz müzisyeni
Chet Beker'in önünde saygıyla eğiliyor. On dakikal ık bu filmde Chet Baker klasiklerden " 1
a m a Fool ta Want You "yu çal ıyor. Müziğinin notaları ve yüzündeki onlotımla bu bir efsanenin
m üziği, bir aşkın portresidir. .
"Herşey onu, "A Touch of Your Lips" i söylerken dinledikten sonra başladı. Sesindeki duyarlıl ık, o
hem erkek, hem de dişi yumuşaklıkla neredeyse kendimden geçtim ve hemen gidip plaklarını satın
aldım. Çok geçmeden de bir konserine gitti m . 1 988 Şubatıyd ı . Büyülü bir akşamdı o. Çı kışla onu
bekledim. Birlikte kahvaltı ettik ve derken dost oldu k . . Filmin ruhu, atmosferi korumak icin canlı ve
kesintisiz çekilen bir caz parçasıdır. Tutkulu bir duyguyu yansıtan, söylediği bu şarkı ke � di yaşam
öyküsüydü sanki. Filmi izledikten sonra beni kucakladı. Sanıyorum bu kısa filmin ne demek
olduğunu çok iyi biliyordu. Belki de sonun yaklaştığını anlam ıştı . Bu yüzden CHET'iN ROMANSI
onun son vasiyetidir", diyor yönetmen . Chet Baker 1 3 Mayıs 1 988'de öldü.

C

HET'S ROMANCE tel/s the story of o beam of light which fal/s in love with o musical note.
lt is o/so o hamage lo the famous A merican iazz musician Che! Baker, whose voice and
lrumpel carved the fragile sound of solitary and romantic destiny. Here, in these few
minufes, Che! Baker performs o moody rendilian of the classic, ''/'m o Fao/ to Wanf You ". The
notes of his music, the features of his face, this is the music of o legend, the portraif of o
romance. .
"lt all slarted when 1 heard him sing ' )'\ Tauch of Your Lips ". 1 was transported by the sensuality
of his voice, by its near-androgynous softness, and 1 rushed out to buy his records ' ; says the
director and adds : ')'\ liflle later 1 wenf lo o cancert. lt was February 1988. lt was o magical
evening. 1 waited far him af the end of the show. We had breakfasl together and gradually o
friendship developed. . The spirif of the film is o iazz piece {i/med live and in sequence: this was
necessary lo keep the afmosphere. . . The sang he sings has o c/early autabiographical feel, o
quality of passianale emotion . . . After seeing the film he embraced me. He had, 1 think, o very
acute awareness of what this shorf film meanf. Perhaps he felt subconsiously that the end was
near. In this sense, CHET'S ROMANCE is o fina/ testament ' ' Chet Baker died on 13 May 1988.
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Jacques Richard ve Gerard
Vergez 'in asistanlığını y::ıptı. Ayrıca
çeşitli kısa metrajlı ve reklam
filmlerinin yönetmen asistanlığını
üstlendi. 1 985'te ilk kisisel
kısa
.
metrajlı filmi alan " Bie eding Star 1
Kanayan Yıldız"ın senaristliğini,
yönetmenliğini ve yapımcılığını
üstlendi. " Le Grand Bleu 1 Derinlik
Sarhoşluğu"nu Luc Besson' un
asistanlığını yaptı. 1 988'de birkaç
reklam filminden sonra CHET'iN
ROMANSI 'nı gerçekleştirdi.
H e has been assistant fo directors
Jacques Richard, and Gerard
Vergez. He has alsa worked as
assisiani director in numerous shorfs
and commercials. In 1985 he wrofe,
directed and produced his first shorf
film, "8/eeding Star". He has
worked os assistani to Luc Bessan in
"Le Grand 8/eu " After o few
commercials he realized CHET'S
ROMA NCE in 1988.

ŞU CAZ D E D i K L E R i !

ABD

HAYANA'DA BiR GECE: D IZZV G I LLESPIE KÜ BA'DA

A NIGH

HAVANA:

GILLES /E 1

U

JOHN HOLLAND

Yönetmen/Director: John Hollond Görüşme/lnterview:
Cinematography: Bill Megalos Kurgu/ Editing: Vincent

Alien Honigberg Görüntü Yön . /
Stenerson Müzik/Music: Dizzy Gillespie
& his Bond, Arturo Sandoval & his Bond, Gonzalo Rubalcaba & his Bond, El Coniunto Falklorice
Nacional de Cu bo Ya pımcı/Producer: N im Polanetska Ya p ı m /Production Co. : Chiasma
Production, 565 Broadway, New York City, NY 1 00 1 2, USA Dünya H a k l a rı/Export Agent: Jane
Balleur Films Limited, 35 Fortress Road, london NW5 l AD, UK; Tlx : 9 1 7632 ib film g; Fax: 1
2674241
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 87'

az ustası Dizzy Gillespie, Küba müziği ne hep tutku n olmuş, onca k bu yıllarca uzaktan bir
sevgi olarak kalmıştır. Siyasi koşullar otuz yıl boyunca Gil lespie'nin Küba'yı ziyaret etmesini
önlemisli.
. Sonunda Hovono'do düzenlenen 5. Küba U luslarorası Coz Festivali'ne onur
konuğu oloro k davet edildi . Bu film bu geziye ve Dizzy'nin müziğine odanmış bir şölendir Yarı
konser filmi, yarı sonalçının portresi olarak tanımionabiiecek HAVANA' DA BIR GECE'de Dizzy en
sevilen bestelerini seslendirirken, olaganüslü sonalçı Arturo Sondoval 'la yaptığı nefis düetlerle ilgili
sahneler de bulunmaktadır.

C

Dizzy, Chorlie Porker'la birlikte, hrklı yıllarda doğan " Bebop" akımının bobolarından biridir. Daha
sonraları Amerikan cozına soktuğu Afro-Kübo ritmiyle dünyayı şoşırlon Dizzy, bu müziğe yeni bir
boyut kazandırd ı . Dizzy'nin Afro-Ameriko ve Afro-Kübo deneyimleriyle gerçekleştirdiği sentez
HAVANA'DA BiR GECE'nin özünde yatıyor. Fil mde, Dizzy en sonunda ilk elden yaratıcılığının
kaynağı olon Afrika davulları, şorkıları ve danslarıyle yüzyüze gemekte. Fidel Castro'yla
konuşurken, Küba'da yaygın olan Niierya dinlerinin, kendi onovatanı Güney Carolina'da da
varolduğunu keşfeder. Bu filmde Gillespie bize öyküler de anlatır. Öyküleri çocukluk anılarındon,
lrompelinin nasıl yomulduğuna kadar birçok olayı kapsar. " 1 5-20 yıla kadar", der Dizzy seyirciye,
"Brezilya, Küba, Batı Hint Adaları ve Amerika'nın müzigi birleşece k . Ve," diye gülümser, " ben de
orada olacağım".

Son 1 5 yıl içinde Arnerikon TV
yayın organları N BC, PBS ve
Chiasma için filmler yönetti. Virgin
Adaları 'nda dört yıl süren bir çekim
sırasında Koroyip müziğini keşfetti.
1973'de New York'o döndüğünde,
Chiosmo Yopımcılığo katıldı.
Bangladeş'de yılın en başarılı "Mini
Dizisi" secildi. Amerikan
Yönetmen ler Birliği'nin üyesidir.
Bangladeş'te yönettiği bir dizi
dromo filmi, Dünya Nüfus Örgütü
tarafındon 1 985'in En Basarıl ı Mini
Dizisi (TV) seçildi. Ameri kan
Yönetmenler Birliği'nin üyesidir.
During the /asi 15 years, he has
directed lilms for Chiosmo, NBC
and Public Television. He
discovered Corribeon music while
on o four year shot in the Virgin
/slonds. Upon returning to New
York in 1 973, he joined Chiosmo
Productions. The series of dromotic
films which he recently directed in
Bonglodesh has been clossified os
the Best Mini-Series for TV of 1 985
by the World Population Council.
He is o member of the Oirector's
Guild of Americo.

J

ozz greot Oizz y Gillespie has olwoys had o musicol love offoir with Cubo, bul it's been for
years o passian from olar. For three decodes, palilical conditions prevented Gillespie from
visifing Cubo. Then he wos invited fo heodline the Filth lnternofionol Jazz Festival ol
Hovono . This film is o celebrotion of that trip, and of Oizzy 's music. Port concerf film, port portraif
of the artisi, A NIGHT IN HAVANA features Oizzy perlarming same of his best-known
compositions, and includes same line duet footoge with the extroordinory Arturo Sondovol.

In the Forties, "Bebop" wos bom and Oizzy wos one of its launders with Chorlie Porker. He loter
start/ed the world with A fro-Cubon rythmes in American jazz, and music would never be the
same. Oizzy 's synthesis of the Afro-Americon and A fro-Cubon experience lies ot the very heort of
A NIGHT IN HAVANA In the film, Oizzy fina/Iy experiences, lirst-hond, the Alricon drumming,
chanting, and doneing that wos one of the wellsprings of his creotivity. To/king with Fide/ Castro,
he discovers that the Nigerian religions procticed throughout Cubo were o/so prevolent in his
notive South Carolina, in the person of root man. This film features Gillespie os o storyteller. His
to/es are wide-ronging: from his boyhood to the true story of how his trumpet gol beni. "In 15 or
20 years, " Oizzy tel/s the oudience, "the music of Brozil, Cubo, and the West 1ndies and the
United States is all going to come together. And," he grins, "/'m gonno be there."
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SOPH ISTICATED LADY

DAVID MINGAY
1 945'te ingiltere'de Sheffield'de
doğdu. ingiliz Edebiyatı, Film ve
Tiyatro eğitimi gördü. 1 967'de
slajyer olarak çalışmaya başladığı
BBC'den, serbest kurgusunu yapmak
üzere ayrıldıktan sonra birçok !ilmin
ortak yönetimini ve montajını
gerçekleştirdi.
Yönetmen/Director: David Mingoy, David Robinson Görüntü Yön . /Cinematography: Jock
Hozan Kurgu/Editin g : David Mingoy Müzik/Music: Duke Ellington, Harold Arlen, ete.
Oyuncular/Cast: Adelaide Hall, Benny Waters, The Mike Pyne Trio Ya pımcı/Producer: David
Mingoy, David Robinson Ya pım/Production Co. : The Dovids Film Co., Channel 4 TV Dünya
H a k l a rı/Export Agent: N . B. D. Pictu res, Remo Ho, 3 1 0-312 Regent St. , London W l , E NGLAND;

Tlx: 8953227; Fax: 44 1 4939587

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 78 '
eçtiğimiz yıl Festival 'de Stephen Gorrett ve David Robinson' un Elisobeth Welch üzerine
çevirdikleri " Keeping Love Alive 1 Sevdoyı Yaşotmak" filmini izlemiştik. Bu kez David
Mingoy' lo yeni bir ikili oluşturan sinema eleştirmeni David Robinson, Amerikan zenci
müziğinin eski seslerinden bir başkasını ele almış. 87 yaşındaki Adelaide Hall hala kusursuz bir
sese sahip ve Nisan 1 989'do Riverside'deki konserinde de bunu kanıtlıyor. Mingoy, Robinson ve
Jock Hozon beş ayrı komera kullanarak, bu konseri ustalı kla filme almışlar. Bu nefis konsere,
sanatçının 1 9 2 l 'de "Shuffle Along"lo başlayon meslek yaşamını yansıtan bir söyleşi ile, "scat"ı
yaratan ve bugün hala "St. Louis Blues"u ustalıkla söyleyebilen bu yıldızın dayanılmaz derecede
keyifli bir portresini çizen bir arşiv filmi de eklenmiş.

G

"Adeloide Hall ve Bonny Waters'ı filme olmak mucize gibi birşeyi kaydetmekti. Çünkü onlar, yılları
oşarak zamanı yodsıyon birer yaşoyan tarih. Adeloide ilk kez 1921 'de Broodwoy'de sahneye
çıkmıştı . 1 927'de ise Duke Ellington'ın ilk başarılı ploğındo yer ald ı . Benny ' nin geçmişi ise daha
eskilere dayanıyor. 1 909'da profesyonel müzik yaşamına başlamıştı bile. Şimdi, 1 989'da, tarihe
karışmayı reddederek, her sanatçının gıptayla bakocağı bir yetkinlik, güven, canlılık ve büyüyle
şarkı söyleyip çalmaya devam ediyorlar. Bu filmde önemli olon, bu dev sanatçıların seyirciye
ulaştırdığı yoğun fiziksel heyecanı yansıtabilmekti", diyor yönetmenler.
estival spectotors had en;oyed los! year the screenings af Stephen Garrett and David
Robinson's film about Elisabeth Welch, "Keeping Love Alive". With a new callaborotor
(David Mingay} film eritic David Robinson has turned his aliention to anather of American
black music's great survivors, Adetaide Hall, now a give-or-take 87 years old and stil/ performing
with voice unblemished. She did ;ust that in April 1989 at the Riverside, where Mingay, Robinson
and Jack Hazan shot her in concert, beautifully and extravagantly, with five cameras and o
crane. To this marvellous footage they've added a career interview (she started with "Shuffle
Along " in 1921) and rare arehive film to fashion an irresistibly ;oyful portraif of the sfor who
practically invented "seat" and stil/ sings a definitive "St. Louis Blues ".

F

"To film Adelaide Hall and Benny Waters was to record something very /ike o miracle. They are
human time machines, spanning the years, defying chronology. Adetaide wos on Broadway in
1921. In 1927 she collaborated on Duke Ellington's first big recording successes. Benny goes back
earlier. He was already o professional musician in 1 909. Yel here they are in 1989, refusing to be
contained in history, stil/ singing and playing with an authority, assuronce, vitality, and charm,
which any performer would envy. The challenge was to try to capture on film something of the
intense physicol thri/1 and excitement these larger than life performers can communicate to a
theotre audience'; soys the directors.
S2

Bom in 1945 in Sheffield, England.
He studied English Literature, Film
and Drama. In 1967 he ioined BBC
TV as o trainee and subsequently
an assistant film editor. Leaving to
become o freeefance editor, he has
edited and co-directed several films
since 1969.

DAVID ROBINSON
1 930'da ingiltere'nin Lincoln
kentinde doğdu. Cambridge'de
ingilizce ve Hukuk eğitimi gördü.
1 954-59 orasında British Film
Institute'da çalıştı. Burada, Sight and
Sound dergisinin yardımcı
editörlüğü, National Film Theotre ve
Üçüncü Londra Film Festivali' nin
program yönetmenliği görevlerini
yürüttü. 1 958-72 orasında günlük
Financial Times'ın film
eleştirmeniydi. 1 972'den beri The
Times'ın film elestirmenidir. Sinema
üzerine pekçok k itap yazmıştır.
Bom in 1930 in Lincoln, Britain. He
studied English and Law at
Cambridge. From 1954-59 he
worked at the British Film Institute,
where he was an associate editar
of the magazine Sight and Sound,
editar of Monthly Film Bul/etin, and
programme planner for the
National Film Theatre and the Third
London Film Festival. He was film
eritic of the daily Financial Times
between 1 958-72. Since 1 972 he
has been film eritic of The Times.
He is outhar of several boaks on
cinema.

THELONIOUS MONK: STRAIGHT, NO CHASER
CHARLOTTE ZWERIN

Charlotte Zwerin Görüntü Yön . /Cinematography: Christian Blockwood,
Joon Churchill, Stuart Moth Kurgu/E diting: Bernodine Colish Oyuncu lar/Cast: Thelonious Monk,
Nellie Monk, Boroness Nico de Königsworter, Chorlie Rouse, Tea Macera, Harry Colomby, Bob
Jones, Ben Riley, lorry Goles, Tommy Flonogon, Borry Horris, Phil Woods, JohnnyGriffin, Ray
Copelond, Jimmy Cleveland Yo pımcı/Producers: Charlotte Zwerin, Bruce Ricker
Yapım/Production Co. : Monk Film Project, Molposo Productions, Michael Blockwood Prod. Ine.
Dünya H o k ları/E xport Agent: Worner Bros. , 400 Worner Boulevard, Burbonk, Cal. 91 522,
USA; Tlx: 6771 29; Fax: 818 9546443
Yönetmen/Director:

1

1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'
960'1orın sonunda çekilmiş ondört saatlik bir belgeselden derlenen bu eşsiz portre, yenilikçi
ve aykırı coz efsanesi Thelonious Monk'u anıyor, ve bu gizemli müzisyeni değişik ortamlarda
- sahnede, stüdyodo, yolda ve kuliste - calısırken
yansıtıyor. Onu donsederken, bir kuorteti
.
ve bir okteti yönetirken ve elbette o kendine ö;gü biçemiyle piyono çalarken izliyoruz. Özel
yaşamı do geliyor perdeye: hovoolonlorında, otel odalarında, evinde ve yatakta - bu sahneler
bize hem onun ciddiyetini, hem de gülmece anlayışını yansıtıyor. Belgesel film, arşivlerden
toplanon malzemelerle, fotoğraflar ve Monk'ın ailesi ve dostlarıyla yapılan söyleşilerle
tamamlanıyor. Ve film boyuneo susmayon müzik, coz tarihinin bu en çizgi d ışı ve gizemli
isimlerinden birinin portresini aydınlatıyor.
1 940'1orın Bebop Çağ ı ' ndo, sahneye bu dönemin en yenilikçi sanatçısı olarak adımını atan ve
kendisinden sonra gelenlerin hepsi için coz kavramını yeniden tanımlayan Monk, yüzyılımızın en
önemli müzisyenlerinden biridir. Piyono biçemi, olışılmomış ormanileri ve düzensiz ritmiyle öylesine
farklıydı ki, sanat yaşamının boşında pekçokları onun piyono çalmosını bilmediğini sonmıştı. Bir
besteci olarak cazın çolınışını, dinienişini ve ele alınışını değiştirdi. Yönetmen Zwerin'in filminde
yonsılılan Monk görüntüsü ise sorunlu, oma sevecen, gülünç ve cesur bir adamın, müziği kolıcı bir
övgü olon birinin öyküsü.

50'1erin sonunda C B S Haberler
Bölümüne katılan Zwerin daha
sonra ABC ve N BC televizyonlarının
belgesel bölümlerinde çalıştı.
Televizyon serileri "Womon Alive",
"3-2-1 Contoct", ve "Omni"nin
yopımcılığını, yönetmenliğini ve
senoristliğini üstlenmeden önce,
Albert & Moysles'le 2 filmde ortak
yönetmenlik yaptı. Yönetmenin dört
filmi daha vardır.
She ioined CBS News in the Iate
Fifties and then worked for the
documentary units of ABC and
NBC TV. She co-directed two films
with Albert and Maysles before
praducing, directing and writing for
the TV series "Woman Alive';
'3-2- 1 Confact" and "Omni'� She
has since directed two more films
with the Maysles brothers and four
so/o proiects.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 982
1 983
1 987
1 988

Arshile Gorky
De Kooning on De Kooning
Horowitz Ploys Mozart
Thelonious Monk:
Stroight, No Choser

uilt araund 14 hours of unique documentory faalage shot in the Iate 60's, this
unprecedented partraif celebrofes that innavafive and alwoys canfraversial iozz legend,
Thelanious Monk, and captures the enigmafic musician in aciian - in performance and in
the studio, on the road and behind the scenes. We see him dancing, leading o quarfef and an
octet, and af caurse playing the piano in his exfraordinary way. There are alsa glimpses of the
private man: in airports, hotel rooms, in his opartment and in bed - which reveal bath his
seriousness and his sense of humour. Oocumentory faalage is completed with additional archivol
maferials, photographs and interviews with Monk 's family and associafes. And the music, consfanf
throughout, supremely illuminates this portraif of one the most eccenfric and enigmafic figures in
the history of iazz.

B

Monk, who emerged from the 1940s Bebop Era as its most revolutionary figure and redefined the
iazz idiom far all who followed, was one of the most imporlanf and influential musicians of our
century. His piano style, with ifs unusuat hormonies and its unpredictable rhythms, was so differenf
that early in his coreer, many people assumed he didn't know how fo play. As o composer, he
changed the woy iazz was played, listened to, and thought abouf. The image of Monk that
remains from the director Zwerin's film is that of o froubled man, bul o kind, funny and heroic one
whose music is o lasting eulogy.
63

Her Pazartesi . . .

B AROMETRE , her haftaPazartesi günleri kamu ve özel sektörde

3 5 . 000 üst düzey yöneticisine ulaşır. Karar verenlere ekonomiden
modaya, borsadan sanata, teknoloj iden antikaya, Türkiye'den dünya
pazarianna kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde "haber ve bilgi"
sunar.
B AROMETRE, farklı içeriğiyle, modem yapısıyla ve özel
kağıdıyla Türkiye'nin vazgeçilmez "business" gazetesidir.
Siz BAROMETRE okuyor musunuz?

BAROMETRE

'' okumak işinizin bir parçasıdır''
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PAM UKBANK T.A . Ş. 'nin değerli katkdonylo gerçekle�tirilmi�tir.
We should /ike to thonk PAMUKBANK T.A .Ş. for their contributions.
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FROM L I TTERA TURE TO SCREEN
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ATESLi SIR

BURNING SECRET
AN DREW BIRKIN

Andrew Birkin Sena ryo/Screenplay: Andrew Birkin based on the short story
"Brennendes Geheimnis" by Stefan Zweig Görüntü Yön ./Cinematography: Ernest Day B.S.C.
Kurgu/Editing: Paul Green Müzik/Music: Hans Zimmer Oyuncular/Cast: Faye Dunaway, Klaus
Maria Brandauer, David Eberts, lan Richardson Yapımcı/Producer: Norma Heyman, Eberhard
Junkersdorf, Carol Lynn Greene Ya pım/Production Co. : Burning Seeret Prad. Ltd . , Twickanham
Film Studies, BA Prod. D ü nya H a kları/Export Agent: Vestron International Group, 2029 Century
Park East, Los Angeles, CA, USA; Tlx : 1 88363; Fax: 2 1 3 55 1 2898 Türk iye Dağıtımcısı/Turkish
Distributor: Erler - Ulusal Film A.Ş., Kodaman Sokak, 1 06-1 08, Nişantoş, istanbul TURKEY; Tlx :
26269; Fax: 90 l 1 474740
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 08 '
Yönetmen/Director:

iyana 1 91 9 . 1 2 yaşındaki Edmund, Edward ve Sonya Tuchman'ın oğullarıdır. Baba Edward,
Avrupa 'ya yeni tayin edilmiş Amerikalı bir diplomattır. Edward, işlerinin yoğunluğu yüzünden,
Edmund'un astım tedavisi göreceği dağ kaplıcalarına karısı ve oğlunu yalnız gönderir.
Otelde küçük çocuk çok geçmeden esrarengiz ve etkileyici bir adamla tanışır: bu Avusturyalı savaş
gazisi Baran Alexander Maria Von Hauenstein'dir. Duygulu çocuk kendisiyle, mesafeli babasının
hiç konuşmadığı biçimde konuşan bu adamın çekimine hemen kapılıverir. Sonya da adamın
çekiciliğine kayıtsız değildir, ancak onunla flört etmekten kaçın ır. Yine de bir akşam, Baran' un
Geethe'nin Erlkönig şiirini baştan çıkarıcı bir biçimde okumasından sonra, ana ve oğul hem
tehlikeli, hem de esrarengiz bir şehvet ağına düşeceklerdir. .
Film konusunu ünlü Avusturyalı romancı Stefan Zweig'ın bir kıso öyküsünden almış. Kaybolan kişisel
ve ulusal saflığa ağıt olarak nitelenebilecek, bu kopan aşk ve şeref bağları öyküsü yönetmen
Andrew Birkin'i, çok etkilemiş. "Ası l ilgimi çeken öykünün yüzeyi değil, onun altında olup bitenler.
ATEŞLi SIR'da bir onafor yaratabileceğimi düşündüm. Bu öykü gerçekte kayıplar üzerinedir" diyor
yönetmen. Film, tarihin belirli bir dönemini çağrıştırsa da, anayla çocuk arasındaki sonsuz sevgi ve
mücadele döngüsü, görev ve tutku, baştan çıkaran ve çıkarılan, umut ve umutsuzluk, çağlar boyu
değişmeden süregelen kavramlar.
ienna 1919. Edmund is the twelve- year-old son of Edward and Sonyo Tuchmon. His {other,

V

V

on American diplomot recently posted to Europe, is so completely bound up in his work
that he is unob/e to occompony his wife and son to the mountoin spa hotel, where
Edmund must undergo treatment for his reccurring asthma. At the hotel, the boy soan meets on
enigmotic and fascinoting chorocter: on Austrion wor veteron, Boran Alexander Morio von
Houenstein, who befriends him. The impressionoble boy is instontly drown fo this man who is
ab/e to to/k to him in the woy his oloof father never has. Sonyo is not unowore of the Boron's
chorm either, but ovoids becoming invalved in o flirtofion, until one evening his seductive rendering
of Goethe's poem, Erlkönig, drows both mather and son info o sensuat web that is both
dongerous and intriguing . .
The film is bosed on o short story by the fomous Austrion novelisi Stefon Zweig. Director Andrew
Birkin wos drown to this story of broken bonds of love and honor os o requiem of lost innocence,
both personal and national. "Whot reolly interesis me is not the surfoce story, but whot runs
underneoth it. In BURNING SECRET, 1 could see the possibility of creoting an undertow. The story
is reolly obout lass '; soys the director. White the film is evocotive of o very porticu/or epoch in
history, the eternal circle of love and struggle between child and mother, duty and desire, seducer
and seduced, spirit and despoir remoin constont through the oges.
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1 945 yıl ında Londra'da doğdu.
Sinema dünyasına 1 966 yılında,
Stanley Kubrick'in "2001 : Bir Uzay
Macerası" filminde tasımacı olarak
girdi. 1 970 yılında Do � id Puttnam
için senaryolar yazmaya başladı .
1978'de BBC-TV için yazdığı
" Kayıp Çocuklar" üçlemesiyle
Yazarlar Birli ğ i Ödülünü ve Kraliyel
TV Derneği Ö dülünü aldı. 1 98 1 'de
yazıp, yönettiği ve yapımcılığını
üstlendiği, yarım saatlik kısa film,
"Sredni Vashtar", BAFTA Ödülünü
kazandı ve Oscar'a aday gösterildi.
ATEŞLi SIR yönetmenliğini yaptığı ilk
konulu filmdir.
Born in 1945 in London. He ioined
the film industry in 1966 os o
runner on Stanley Kubrick 's "2001 :
A Space Odyssey ' � He began
writing screenplays for David
Puttnam in 1970, and in 1978 wan
the Writer's Guild Award and Royal
Television Society Aword for his
BBC-TV trilagy " The Lost Boys " In
1981, he wrote, praduced and
directed "Sredni Vashtar ' ; o half
hour short which won the BAFTA
aword and an Oscar nominatian.
BURNING SECRET is his first
feature film as o J1rector.
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FROM L I TTERA TURE TO SCREEN

ROk1ANlA

JACOB
MIRCEA DAN ELIUC

Yönetmen/Director: Mirceo Doneliuc Senaryo/Screenplay: Mirceo Doneliuc, bosed on o novel
by Gee Bogzo Görüntü Yön./Cinematogra p hy : Florin Mihailescu Kurgu/Editing: Moria Neag
Müzik/Music: Anatel Vieru Oyuncular/Cast: Dorel Visan, Cecilia Birboro, lon Fiscuteonu, Mario
Seles, Livia Baba, Dinu Apetrei Ya p ım/Production Co. : Romaniafilm, 25 Julius Str. Buchorest
Dünya Hakları/Export Agent: lcecoop. llexim 1 3, 1 3 Decembrie, Buchorest, ROMANIA; Tlx:

1 1 1 44 rolilm r

1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 1 1 5 '

"

ACOB yaşamı anlatan bir film, bir ana sığdırılan bir insan yazgısı öyküsüdür". Jacob Onisia
kötü talihin ve tehlikenin bir dönüm noktasına sürüklediği sıradan bir adamdır. 1 930' 1arın
Romanya'sı . Jacob bir altın madeninde madenci olarak çalışmaktadır. Ciddi, saygın bir
adamdır. Fakat günlük yaşamın sevinçleri öylesine sınırlıdır ki. .. Yoksul yaşamına bir de
madencilerin üzerindeki baskı eklenir. Haksız yere yeni bulunan bir damardon altın çalmaklo
suçlanarak aşağılanan Jacob ve arkadaşı Trifon cezalandırılorak uzakteki bir madene sürülürler.
Trifan' ın tutuklandığını duyuneo Jocob'un huzursuzluğu artar. Trifan çok geçmeden salıverilir, ancak
Jacob'un gerginliği büyür. Bütün bunlar olurken, landa yorucu iş, evle maden arasında bitmek
tükenmek bilmeyen yolculuklar vardır. Huzursuzlukla dolu Jocob, kimsenin artık bir daha
kendisinden şüphelenmeyeceğini düşünerek, madene ulaşan gizli bir geçidi idoreye bildirir. . . Noel
zamanıdır. Eve daha çabuk gitmek için Jacob teleferiğe gizlenir. Birdenbire tekerleklerin tekdüze
sesi duyulmaz olur; belki de bir arızadır bu. Dağın tepesinde hava buz gibidir. Birden Jacob
Onisia aracın bir daha çalışmayacağını anlar. iki gün boyunca vagonlar iki yüz metrede asılı
kalacaktır. . .

J

"J

ACOB is o movie about o life, o human destiny depicted in o decisive moment." Jacob
Onisia is o comman man whom bad luck and hazard place in o crucial situation. Romania
in the thirties. . . Jacob works as o miner in o go/d mine. He is o serious, appreciated man.
But the ioys of everyday life are foo scarce. To the hard life full of misery he leads, is added the
feeling of oppression which the miners experience. Uniustly suspected for the theft of the go/d
from o recently discovered Iade, humiliated, Jacob and Trifan, Jacob's work mate, are seni to
work, as o sign of punishment, to mines farawoy from home. Jacob's unrest is increased when he
hears that Trifan has been arrested. Trifan is released soan, but Jacob's tension grows. And
everything happens on the background of exhausting work, long iourneys between home and the
mine, which seems endless. Full of unrest, with the feeling that thus nobody wi/1 suspect him of
anything, Jacob informs the administration of the existence of o seeret entrance info the mine. . . lt
is Christmas time. In order to gel home quicker, Jacob hides in the cable car. Suddenly, the
monotonous noise made by the wheels is no fonger heard: o malfunction perhaps. Up there,
suspended over the deepest precipice, it is very co/d. . . Suddenly, Jacob Onisia realizes that the
cable car wi/1 not start again. For two days the waggons wi/1 hang at o height of two hundred
meters . . .

1 943 yılında Romanya'da doğdu.
Bükres· Film Eenstitüsünden mezun
oldu. Okul yıllarında gerçekleştirdiği
bir kısa filmden sonra, 1 9 75 yılında
genç Romen yönetmenlerine çağdaş
filmler yapma yolunu açan ilk
konulu filmini yönetti. Daima
celimsiz kanlarmizmin karsısında
.
yeralan yönetmen, çalışm alarındo
izleyiciyi tekrar tekrar düşünrneğe ve
değerlendirrneğe yön1endirmeyi
amaçlad ı . Gerek ulusal gerekse de
uluslarorası elestirmenlerden olumlu
elestiriler alan �e halkın do
de ;teğini kazanan sanatçı, birkaç
yıl içinde Romanya 'nın bir numaralı
yönetmeni konumuno erişti.
Bom in Romania, in 1943. He is o
graduate of the Bucharest Film
Institute. After o short he made
while in school, he realized his first
feature in 1975 which opened the
path for the contemporary movies
by the young Romanian directors.
Always an enemy of feeble
conformism, he has olways aimed
at making people re-think and re
evaluote. Within o few years he
has enioyed o spork/ing rise to the
position of the preseni number one
Romanian director, by winning
unanimous praise from local and
international critics and the total
support of the public at large.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 9 70 Dus-intors 1 Gidis-Gelis
·
·
(short/kısa film)
1 975 long Drive 1 Uzun Yolculuk
1 978 Speciol lssue 1 Özel Sayı
1 980 Microphone Testing 1 Deneme
1 98 1 The Cruise 1 Deniz Gezisi
1 982 Fox Hunting 1 Tilki Avı
1 988 Jacob
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F(M NCE

OKUYAN KIZ

LA LEaRICE
MICHEL DEVI LLE

Yönetmen/Director: Michel Deville Sena ryo/Screenplay: Rosolinde, Michel Deville, bosed on
the novel by Roymond J ean Görüntü Yön . /Cinematography: Dominique Le Rigoleur Kurgu/
E d iting: Raymonde Guyot Müzik/Music: Ludwig Von Beethoven Oyunc u l a r/Cost: Miou-Miou,
Christian Ruche, Sylvie loporte, Michel Roskine, Brigitte Cotillon, Regis Royer, Simon Eine,
Christian Blonc, Marionne Denicourt Yapımcı/Producer: Rosolinde Deville Ya pım/Production Co. :
Elefilm, A . A . A . Prod . , T.S.F Prod . D ünya H a kla rı/Export Agent: Hugo International, ı 8, rue
Troyon, 7SOı 7 Paris, FRANCE; Tlx: 648448; Fax: 33 ı 4380ı 637

ı 988 1 3S mm. 1 Renkli-Colar 1 99'

C

onstonce okumoyı seven genç bir kadındır. Okurken bir yondon do düşle re dalıp, hayaller
kurarak, imgeler yaratmakton hoşlonır. Okumoyı çok sevdiği için bunu kendine meslek
edinmeye karar veren Morie adında genç bir kodının serüvenlerini onlaton "Okuyan Kız "
adındaki kitabı okurken yaptığı do budur. Morie, sayfa çeviremiyecek kadar rahatsız olon burjuva
müşterilere kendi evlerinde kitap okumaya başlar; onun adı artık "okuyan kız "dır. Morie (ve onunla
özdeşleşen Constonce) değişik insanlarla tonışır. Yanlışlıkla açılan bocoğının görüntüsüyle uyarılan
sakat bir gence Guy de Moupossonl okur. Doğu Avrupal ı bir generalin dul karısına Karl Marx ve
loistay 'dan sayfalar okur. Çekingen bir işodomını Morguerite Duros ile kuşatarak, yatağa sürükler.
Ancak yaşlıca bir yargıç ondan, kendisi gibi önemli kişilerden oluşan bir grup için, Marquis de
Sade'den müstehcen porçalar okumosını isteyince, Marie meslek yaşamını noktalamoya karar verir. .
Bir uyorlomo, imleme ve dilbilimsel oyundur OKUYAN K I Z . Film, kurgusol yazının dolomboçlı
yollarında keyifli bir gezi yaparken, kitaplarda sözcüklerin arkasında gizlenen düşsel ortoma
uzanıyor. Kimi zaman ikili anlamı olon, garip bir güce sahip sözcükler çıkıyor karşımıza. Gerçekle
hayali, şiirle nükteyi birleştiren ve gerek yaşamın gerekse de kişilerin saçma yonlarını vurgulayan
OKUYA N KIZ, okuma eylemini ele olon son derece sinemasol ve başarılı bir yapıt. Yönetmen
Michel Deville'in etkileyici, özgün bir biçime sahip ve titizlikle yazılmış bu filmi, kameromanın do
kalem kadar işlek ve esnek olduğunu vurguluyor.

C
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onstonce is o young lody who likes to read - and who likes to dream white reading, to
imagine, ta ereale imoges. This is what she daes for "Lo Lectrice' ; o novel which tel/s the
adventures of Marie, o young womon who likes reading so much that she decides to make
o profession of it. She takes up reading in other people's homes for bourgeois elienis i/1-disposed
to doing their own page-turning; from then on she's "the lady who reads " Marie (and
Constance, because she identifies herself with Marie) go from encounter to encounler. She reads
Guy de Maup05sont to o young eripp/e oroused by the view of her casuolly uncovered thigh,
goes through Karl Marx and Tolstoy for the widow of an Eastern European general and
beleaguers o neurolic inhibited business execulive with Marguerite Duras while they hope info
bed logether. She fina/Iy decides to tum the fina/ page on her little metier when an aging local
magistrale asks her lo read same salacious prose from the Marquis de Sade for o raund tab/e of
fe/law notab/es . .
A work of cilalion, allusions and linguistic gaming, LA LECTRICE delights in the detours of fiction
and celebrates the imaginary space hiding in the printed word. Sametimes words have o daub/e
meaning and o strange power. With its mixture of reality and fantasy, of paetry and humour, its
sense of the absurdities af life and characlers, LA L ECTRICE is o "tour de force": o very cinematic
work aboul the aci of reading. Director Michel Deville's charming, stylized and meticulously
wrilten film argues perhaps the camera is 05 supple 05 the pen.

ı 93ı 'de Fronso'do, Boulogne-sur
Seine'de doğdu. Sorbonne'doki
Edebiyat eğilimini yarım bırakorak
Henri Decoin'in osistonı oldu.
ı 9S8'den bu ycıno, çoğunun ortak
yopımcısı olduğu 23 !ilmin
yönetmenliğini yaptı. 60'1 ı yıllarda
göz daldurucu dramatik ve
psikolojik komedilerle üne kavuştu.
Filmlerinde yarattığı karmaşık kadın
karakterleriyle tanınır. Birçok ödülün
de sahibi olon Deville ı 983 yılında
televizyon için " Les copricieux/
Koprisliler"i yönetti.
Bom in 1931 in Boulogne-sur-Seine,
France. He interrupted his literalure
studies at Sorbonne and become
Henri Decoin's ossislanl. Since
1958, he has directed 23 films and
often co-produced them. He has
been famous far his brilliant
dramatic and psychalogical
comedies during the sixties. He is
well known far several complex
female characters he has created in
his films. He is recipient af several
awards. In 1983 he directed "Les
capricieux " far TV

FiLMLERi FILMOGRAPHY
ı 960 Ce soir ou jomois 1
Bu Gece Veya Asla
ı967 Benjomin au les memoires
d'un puceou /Benjomin Veya
Bir Bokir Gencin Anıları
ı973 Le mouton enroge 1
Kızgın Koyun
ı978 Le dossier sı 1
sı no'lu Dosya
ı 979 Le vayage en douce 1
Tatlı Gezi
ı982 Lo petile bonde 1 Küçük Çete
1 98S Peril en lo demeure 1
Yuvasında Öldü
ı 988 Lo lectrice 1 Okuyon Kız
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i SV i Ç R E - F R A N SA
S WI TZERLAND - FRANCE .

GÜ N ES GERi GELMEZSE
1 LE SOLEIL NE REVENAIT PAS

IF THE SUN NEVER RETURNS

Yönetmen/D irector: Cloude Goretto Sena ryo/Screenplay: Cloude Gerelfa Görüntü Yön . /
Cinematography: Bernord Zitzermonn, Sophie Chorriere Kurgu/Editing: Elione Guignet
Müzik/Music: Antcine Auberson Oyuncul o r/Cost: Charles Vonel, Philippe Leotord, Catherine
Mouchet, Cloude Evrord, Jeon-Morc Roulot, J acques Mothou Ya pımcı/Producer: Jeon-Morc
Henchoz, Aloin Sorde, Sylvette Frydmon Ya pı m/Production Co. : J.M. H . Production, Television
Suisse Romonde, Morion's Films, Sora Films, Conol Plus Productions Dünya H o k l a rı/Export
Agent: Les Productions J.M . H . SA, do Ideal Film SA, Cose Postale 1 69, CH-1000, Lousonne,

SWITZERLAND
1987 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 20 '

ir vadinin dibinde kaybolmuş, y ı l ı n ancak birkoç ayında güneş o l o n küçük bir dağ köyünde,
kohin ve büyücü yaşlı Anzevui dünyanın sonunun geldiğini söyler. Kehonetine göre bu kez
güneş dönmeyecek, ve köy de sonsuz bir kışa gömülecektir. Böyle bir ölüm tehdidi kor ve sis
içinde herşeyden uzak yaşoyan köyü derinden etkiler. Herkes olaya farklı tepki gösterir. Arlettoz
varını yoğunu satarak, üzüntüsünü şarapla unulmaya çalışır. Çıkarcı Follonier kolon tarlaların
hepsini yarı fiyatına olarak, kor peşinde koşar. Kimileri evlerini, hatta yatak odalarını odunlo
doldurur. Korku ruhlarını kemirmektedir. Bu paniğe ancak Isobella karşı çıkar. Korarsız bir grup
insanın teslim olmadan, koderciliğe karşı savaşmalarını sağlar. .

B

i nsan acılarının tümü C.F. Romuz'un romanının sinema uyarlomasında biro raya geliyor. Günlük
yaşamı yavaş yavaş porçaloyan acılar: konser korkusu, nükleer reaksiyon korkusu, işsizlik korkusu,
büyük kentlerdeki yalnızlık, kirlenme, doğanın can çekişmesi, yaşlanorak toplumda işe
yoroyomomo korkusu. GÜNEŞ GERi GELMEZSE şiirsel anlatımıyle bize çeşitli simgeler aktarırken
gerçekçiliğine oldukça yoklaşmasına rağmen, bize insanlığın, romonda do görül�n, duru ve şiirsel
bir görüntüsünü sunuyor. "Artık paramparça, koranlık bir dünyoda yaşıyoruz. GUNEŞ GERI
GELMEZSE 'nin iyimser sonu beni bu nedenle böylesine etkiliyor", diyor yönetmen.

1

n o smail mountoin vii/age, lost samewhere ot the boltom of o vol/ey and sunless for mony
months of the year, on old man, Anzevui, prophet and sorcerer, onnounces the end of the
world. By his rekoning, the sun is not going to return this time and the viiiage wi/1 be plunged
into o fina/ winter. This threot of deoth is bound to weigh heovily on this community that lives
isoloted in the snow and mist. Eoch villoger reocts in his own foshion. Adettoz sel/s all his goods
and drowns his sorrows in drink . Follonier, the opportunist, profits from it ol/ by buying the
remoining fields ot half price. Same fi/1 their houses with firewood, even stocking it in their
bedrooms. Feor eots owoy ot their spirits. Only Isobel/e stonds up to the ponic. She monoges to
convince same of the hesilani ones not to give up, to fight ogoinst their fotolism . . .
lt seems that all the monifestotions of human onguish are omolgomoted in this screen odoptotion
of the ollegoricol novel by C.f Romuz. The onguish which slowly disogregotes daily life: the feor
of concer, the feor of nucleor rodiotions, the feor of unemployment, the loneliness in big cities,
nucleor rodiotions, the feor of unemployment, the loneliness in big cities, pollution, the ogony of
noture, the feor of getiing old in o performonce society. SI LE SOLEIL NE REVENA IT PAS, o
dromotic poem, conveys symbols, and, despite the semblonce of reolism, it is an expurgoted,
constontly poeticol image of the monkind which is proposed to us in the novel. "Nowodays we
ore living in o disrupted and gloomy world. That is why the optimistic end of SI LE SOLEIL NE
REVENA IT PAS porticulorly moves me · ; soys the director.

CLAU DE GORETTA

1 929'da isvicre'de Cenevre'de
doğdu. Ellile ;in başında, Cenevre
Üniversitesi ' nde öğrenciyken, Alain
Tanner'le birlikte bir sinema klubü
kurdu. 1 956-57 yılları arasında
calısmalarını British Film Institute'te
�ürd ürdü. ilk belgesel filmi " N ice
Time 1 iyi Vakit"i Aloin Tanner'le
birlikte gerçekleştirdi. isviçre'ye geri
döndü ve TV yönetmenliği yaptı.
TV'ye uyarlanmış pekçok oyunun
yönetmenliğini yaptı . 1970 yılında
ilk uzun metrajlı filmi " Le Fou 1
Deli"yi yaptı. "La dentelliere 1
Dantelci Kız" adlı filmiyle Cannes
Festivali'nde Kiliseliler Birliği
Ödülünü aldı.
Bom in 1929 in Geneva,
Switzerlond. In early fifties, while ot
the University of Geneva he
founded o cine-club with Aloin
Tonner. Between 1 956-57 he
studied ot the British Film Institute.
He reolized his first documentory
"Nice Time" with Aloin Tonner. He
returned to Switzerlond and begun
TV directing. He directed numerous
ploys odopted for TV In 1970 he
.
directed his first feoture, "Le fou ".
He received Ecumenicol Prize ot the
1977 Cannes Festival for "Lo
dentelliere'�

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 956
1 9 70
1972
1 974
1 976
1 980
1 983
1987

Nice Time 1 iyi Vakit
Le fou 1 Deli
L'invitotion 1 Davet
Pas si mechont que ça 1
O Kodor da Kötü Değil
Lo dontelliere 1 Dontelci Kız
Lo provinciole 1 Toşrolı Kız
La mart de Ma rio Ricci 1
Maric Ricc'nin Ölümü
Si le soleil ne revenail pas 1
Güneş Geri Gelmezse
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UYUYAN GÜZEL

SOME CALL IT LOVING - SLEEPING BEAUTY
JAMES B. HARRIS

James B. Harris Senaryo/Screenplay: James ti. Harris from the novel "The
Sleeping Beauty" by John Collier Görüntü Yön ./Cinematography: Mario Tasi Kurgu/Editi n g :
Paul Jasiukanis Müzik/Music: Richard Hazard Oyuncular/Cast: Zalman King, Carol White, Tisa
Farrow, Richard Pryor, Veronica Anderson Ya pımcı/Producer: James B. Harris Dünya
H a kla rı/Export Agent: James B. Harris, 248 1 /2 So. Lasky Drive, Beverly Hills, California 9021 2,
USA; Phone: 21 32734270
Yönetmen/Director:

1 973 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 03 '
engin b i r caz müzisyeni olon Robert Troy, b i r panoyır gösterisinde yedi yıldır uyurnokta olan
genç ve güzel bir kadı n ı keşfeder. Kadını uyandırmak umuduyla erkek seyirciler bir dolar
karşılığında onu öpebilmektedir. Kadının duru güzelliğinden etkilenen Troy, Jeniffer'ı, bu
" Uyuyan Güzeli" satın alır. Onu, Scarlet ve Angelica adında iki esrarengiz kadınla, paylaştığı
garip eve taşır ve gözlerini açmasını bekler. Kadın uyanır uyanmaz genç adama aşık olur ve çok
geçmeden diğer iki kodının Troy'a sunduğu erotik fontozilere katılır. Ancak kadın, onun aklındaki
ideale yokloştıkça Troy'un hoşnutsuzluğu artar. Sonunda onu uyutarak panayıra geri götürür, ve
daha önce başkalarının do yaptığı gibi halkı uyarır, "Uyuyan Güzel 'i uyandırmakla kendinizi
uyanma tehlikesine otarsınız".
Lirik bir müzik ve akıcı komero hareketleri, bu "tekbenci" masalın bitkin melenkonisini yok ediyor.
Kamero hareketleri olayları hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir ramantik olasılıklar ülkesine
yerleştirerek, öykünün tek gerçek karakteri olarak kalan hayalci kahramanın yaşam verdiği
durgunluk ve boşluğun çevresinde bir arabesk dokuyor. "Troy bir idealist, romantik bir insan.
Kadınlar tarafından aldotılmış, ama aynı zamanda anların yosmolıklorı kendisine heyecan veriyor.
" Uyuyan Güzel " ono kadınlarla saf bir ilişki kurabileceğine inandığı eski güzel günleri hatırlotıyor.
Gerçek ilişkiler onu korkutuyor, bu yüzden düşlerine sığınıyor", diyor yönetmen.

Z

obert Troy, o wealthy ;azz musician, discovers o young and beautiful womon who's been
asleep for seven years in o sleazy camivol exhibit, where ma/e spectators are invited to
kiss her for the price of o dallar, in the hope of awakening her. Fascinoted by the serene
beauty of the young woman, Troy purchases Jennifer, this "Sieeping Beauty ' � He carries her
bock to the strange mansion he inhabits with Scarlet and Angelica, two other mysterious women,
and waits for her to open her eyes. When she does, she immediately fal/s in love with him, and
soan becomes o part af the erotic fantasies that the two other women continually perform for
Troy. Bul the more that she conforms to his idea/Iy pro;ected images, the more dissatisfied he
becomes, until he fina/Iy puts her back to sleep and retums her to the sideshow, waming the
crowd /ike his camy predecessor that "to wake the Sleeping Beauty, you run the risk af being
awakened yourself'�
Working against the langorous melancholy of this solipsistic fable are o lyrical music score and
gliding camera movemenfs that constant/y locate the action in o realm of romantic possibility that
is never consumated, weaving an arabesque araund the stasis and void embodied by the
dreaming hera, who remains the only real character in the story. "Tray is an idealist, o romantic
person. He's deceived by women, but he's o/so quite excited by their whorish side. The
"Sieeping Beauty" represents for him the good old times, when he was stili believing to the
possibility of o pure relationship with women. He's affraid of real relatianships and prefers to lake
refuge in his dreams ' ; says the director.

R
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1 928 yılında New York kentinde
doğdu. Sinema dünyasına, 1 949
yılında kurduğu bir film dağıtım
şirketi aracılığıyla girdi. 1 050-52
arasında, Kore Savası süresince,
Amerikan Ordusu'nd� Muhoberat
güçlerinde görev aldı ve çeşitli
belgesellerde kameramon olarak
çalıştı . 1 953'de, TV için "Beyzbolün
Şeref Listesi" serisini yönetti ve
yapımcılığını üstlendi. 1954'de
Stanley Kubrick'le tanıştı ve onun ilk
filmi " Uitime razzio"nın yapımcısı
oldu. Ortak çalışmaları ilerki yıllarda
da, "Zafer Yolları" ( 1 957) ve
" lolita" ( 1 962) ile devam etti .
1965'te, Kubrick 'le üzerinde çalıştığı
bir uyarlama proiesiyle
yönetmenliğe ilk adımını attı. O
günden bu yana, bağımsız
yopımcılık çalışmalarının yanısıra, üç
film daha yönetti.
Bom in /92B in New York City. He
entered the film world in /949 by
founding o film distribution
company. Between 1950-52, during
the Korean War, he served in US
Army Signal Corps and worked as
camereman in several
documentaries. In 1953 he
produced and directed o "Baseba/1
Hall of Fame" for TV. In 1954, he
met Stanley Kubrick and produced
his first film, "U/time razzia". Their
coaperation continued in the
fallawing years with "Paths of
Glary " (1957) and "lolita " (1962).
In 1965, he toak the first step in
directing career with an adaptation
pro;ect on which he's worked with
Kubrick. Since then, he directed
three other films, beside his
production activities as an
independent film producer.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 965 The Bedfort Inciden! 1
Bedları Olayı
1 973 Same Call lt Loving 1
Uyuyon Güzel
1 98 1 Fost-Walking 1 Hızlı Yürüyüş
1 988 Cop 1 Aynasız
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BAY H I RE

MONSIEUR H/RE
MR. HIRE'S ENGAGEM ENT

1 947'de Paris'te doğdu.
Ortaöğrenimden sonra eğitimini
Paris'teki Film Okulu IDHEC'te
sürdürdü. Beş yıl süreyle çizgi roman
yazar ve çizeri olarak çalıştı ve
birkaç kısa film yaptı. 1 975'te ilk
konulu filmini gerçekleştirmesi
üzerine cizim calısmalarını bıraktı . O
günden b u ya � a d okuz film yönetti.
Patrice leeonte Sena ryo/Screenp lay: Patrice l.econte, Patrick Dewolf; based
on the novel "l.es Fiançailles de M. Hire" by Gearges Simenan Görüntü Yön . /Cinematography:
Denis l.enoir Kurgu/Editi n g : Joelle Hache Müzik/Music: Michael Nyman Oyuncular/Cast:
Michel Blanc, Sandrine Bonnaire, Luc Thuillier, Andre Wilms Ya pımcı/Producer: Philippe
Carcassonne, Rene Cleitman Ya pım/Prod. Co. : Cinea, Hachette Premiere, FR3, Europe 1 Dünya
H a k l a rı/Export Agent: UGC Export, 24, avenue Charles de Gaulle, 92522 Neuilly FRANCE;
Tlx: 614487; Fax: 33 1 46243728
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 80'
Yönetmen/Director:

imse Bay Hire'in kaç yaşında olduğunu bilmez . Birkaç yıldır, sıradan bir apartmanın tek bir
odasında aturmaktadır. Bay Hire'in dostu yoktur; onu kimse sevmez. Yaşamını birşeyleri
bekleyerek geçirmiş gibidir. Yaşamının orta yerinde patlayorak onu altüst edecek bir olayı . . .
Atice de aynı binada oturmaktadır. Mahal lenin pastanesinde garson olarak çalışan yirmi
yaşlarındaki bu genç kız, avlunun diğer tarafında, Bay Hire'in odasının tam karşısında, küçük bir
stüdyoya taşınmıştır. Haftalar, belki de aylar boyunca Bay Hire' in, penceresinin ardından,
kıpırdamaksızın, karanlığa gömülmüş kendisini seyrettiğini nereden bilebilir At ice? Hire, Atice
hakkında herşeyi bilmektedir. Ve bir akşam görmemesi gereken birşeyi görür. Ama susar, çünkü
Alice'e karşı artan bir tutku, bir sevgi beslemektedir ve bu yoğun duygu, yaşamında beklediği
dönüm noktası olacaktır. .
Konusunu, Julien Duvivier'in " Panique/Panik" ( 1 946) adlı filmine esin kaynağı olan, Georges
Simenan'un " Les Fiançailles de Monsieur Hire/Bay H ire Nişanlandı " romanından alan bu filmde
Patrice Leconte, Bay Hire'in günlük yaşamını ve herşeyden soyutlanmış dünyasını abartılı bir
romantizmle yansıtıyor. "Oyuncunun tenini hissedebileceğiniz, şehvetli ve cinsellik dolu bir film
yapmak istediğimi biliyordum; erotik ve rahatsız edici fakat aynı zamanda inandmayacak denli
namuslu bir Iii m . . . Başından beri gerçekleştirmek istediğim üç hedefi m vardı; biri bu, diğerleri ise
hiçbir zamana ve coğrafi konuma ait olmayan bir film yapabilmek. Böylece, izleyici yalnızca kişiler
ve onların öyküsüyle ilgilenebilirdi", diyor yönetmen.

K

Born in Paris in /947. A fter school
he studied ot the Film School
IDHEC in Paris. He worked for five
years os o writer and ortisi of
comic strips, and mode o few short
films. He gove up drowing when he
mode his first feoture film in 1 975.
Since then he has directed nine
films.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 975 Les veces etaient fermes de
l 'interieur 1 içeriden Kapalı
1 978 Les bronzes 1 Bronzlar
1 979 l.es bronzes font du ski 1
Bronzlar Kayak Yapıyor
1981 Viens chez mai j 'habite chez
une copine 1 Bana Gel, Bir
Kız Arkadasımda
Katıyorum
'
1 982 Ma femme s'appelle reviens 1
Karımın ismi Geri Dön
1 983 Circulez y a rien a voir 1
Devam Edin, Görülecek Birşeı
,
Yak
1 985 Les specialistes. 1 Uzmanlar
1 986 Tandem 1 Atlı Araba
1 989 Monsieur Hire 1 Bay Hire

obody knows how old Monsieur Hire is. He has been living in o room in o rıondescript
black lar severol years. Monsieur Hire has no friends; people don't /ike him. lt's os if his
life wos spent woiting for something. Woiting for on event which wi/1 explode info his life
and turn it upside down . . . Alice lives in the same bui/ding. She's obout twenty; she works os o
woitress in the locol teoshop. She storts to live in o little s tudio, directly opposite Monsieur Hire's
room, on the other side of the courtyord. How could she possibly have guessed that for weeks,
moybe even for months, Hire has been havering behind his window, motionless, shielded by the
holf-light in his room; that he's been wotching her closely. Hire knows everything obout Alice. .
One evening he sees something he should never seen. But he remoins silen!, deliberotely, os he
fosters o growing desire, o love for her - o lee/ing so intense that it wi/1 prove to be the turning
point he has been woiting for. .

N

Bosed on the Georges Simenan novel "Les fionçoilles de Monsieur Hire" that inspired Julien
Duvivier's "Ponique" (1946), Potrice Leeonte endows his own study of Mr. Hire's doily rituol and
ciaistered world with o kind of exolted romon ticism. "/ knew 1 wonted to moke o very sensuol
film, cornol, where you can o/most lee/ the chorocter's skin; erotic and disturbing but ot the sam<
time unimoginobly modest. . . Right from the start, 1 had severol bets to live up to, that one and
two others: to moke o timeless film and one that could not be situoted geogrophicolly. So that
you would only be involved with the chorocters and their story ' ; soys the director.
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BANA Bi RSEYLER CAL
PLAY ME SOMETHiNG
TIMOTHY N EAT

Yönetmen/Director: Timothy Neot Senaryo/Screen p l a y : John Berger, Timothy Neot Görüntü
Yön . /Cinematography: Chris Cox Kurgu/ E d iting: Russel Fenton Müzik/Music: Jim Sulheriand
Oyuncular/Cast: l.ucio lonzorini, Chorlie Borron, John Berger, Homish Henderson, Tildo Swinton,
Stewort Ennis Yapımcı/Producer: Kote Swon Ya pım/Production Co.: British Film Institute Dünya
H a kları/Export Agent: British Film Institute, 29 Rothbone Street, London WIP, IAG ENGLAND;

Tlx : 27624; Fax: 44 1 5809456

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 77'
ir grup yolcu, Borro odasında, iniş pisti olarak kullanılan ve uçuş saatlerinin gelgite göre
oyarlandığı bir plojdo, bir uçağı beklemektedir. Glasgow uçağı rötor yapmıştır. Aralarında
bir öğretmen, bir berber ve bir motosikletçinin de bulunduğu diğer yolcuların oturduğu
bekleme salonundaki televizyonu tamir etmek üzere, atlı araboyle bir elektrikçi çıkagelir. Elektrikçiyi
tanıyormuş gibi görünen bir başka yabancı plajdan salona girer. Bekleyen yolcuların arasına
oturarak, !ilmin özünü oluşturan ve Venedik'te geçen bir öyküyü aniolmaya başlar. Uçak bekleyen
yolcular da öykünün arasına girip onun gelişimine katkıda bulunurlar. Öykü, bir festivalde kimyager
esistanı Marietto ile tanışerak ona tutulan, 40 yaşında yalnız bir köylü, Bruno ile ilgilidir. . . Öykü
bittiğinde uçak gelir, Bruno ve Marietta ortadan kaybolur ve yolcular uçağa binerler. iki esrarengiz
dost ise midye kabuklarıyle dolu plojda, ayrı ayrı yollarına giderler. . .

B

BANA BiRŞEYLER ÇAL konusunu John Berger'in aynı adlı öyküsünden alıyor. Konulu filmierin çoğu
bir öyküyü anlatır, fakat bunların pek azı bilinçli olarak öykü onlatma sanatı ve süreciyle
ilgilenmiştir.Bu film, yazarı John Berger tarafından anlatılan çağdaş bir öykü üzerinedir ve Avrupa
kültüründeki sözlü anlatım geleneğine göndermeler taşır. Berger'in öykü dokusu şiirsel, siyasal ve
felsefi laflarla doludur. Bu, süreklilik ve değişimle, toplumsal ve bireysel görevlerle, kentsel ve kırsal
yaşam türleriyle ilgili bir filmdir. Aynı zamanda imgelem, anı, zaman ve arzuyu da anlatır.
group of passengers owait a plane on the Hebridean isiand of Barra where a cockleshe/1
beach serves os o runwoy and the fide dietates the f!ight timetoble. Their flight to
G/asgow is delayed. A local schoolteacher, a heirdresser and o motoreyelist are amongst
the passengers who see on electrician orrive by horse and cari to fix the television in the woiting
room. A stronger eniers from the beach who seems to know the electricion. He sits down with the
waiting passengers and begins to tel/ o story set in Venice, which" lies at the heort of the film. The
waiting passengers interrupt and participate in the story's development. The ta/e is obout o lonely
forty-yeor-old peasant, Bruno, who meets Marietta, an assistant chemist, at a festival and fo/ls in
love with her. . . When the story is over, the plone arrives; Bruno and Morietto disoppeor and the
passengers embark. The two mysterious friends eoch go their seporate ways along the beach
strewn with mussels. . .

A

PLAY M E SOMETHING is based on a short story by John Berger of the same name. Most feature
films tel/ stories bul few have dealt consciously with the art and process of storytelling. This film is
about o contemporary story to/d by its ereotor John Berger and it pays tribute to the oral Iradition
in European culture. Poetic, political and philosophical platitudes abaund in Berger's tale-spinning.
This is a film about continuity and change, social and indvidual duties, urban and rural lifestyles.
lt is alsa a film about imagination, memory, time and desire.
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1 950'de iskoçyo'do doğdu. Sanat
torihçisi, öğretim üyesi ve bağımsız
film yopımcısı olon Neot, 1 977'den
beri birçok ödül kozanan
belgeseller yönetti. Mayıs 1 988'do,
Konada'nın Sosketchewon eyoleti,
Yorkton kentinde düzenlenen kısa
film ve video festivolinde, başarılı
çalışmalarındon ötürü özel bir ödül
aldı. Yazar John Berger'le artok
çalışmaları oldu. BANA BiRŞEYLER
ÇAL ilk konulu film çalışmasıdır.
Bom in 1950 in Seat/and. Art
historian, lecturer and independent
filmmaker, he has direded numerous
award-winning documentaries since
1 977. He received a special prize
at the festival of short films and
video in Yorkton, Sasketchewan,
Canada in May 1 988 for his
outstanding work. He has often
warked with the writer John Berger.
PLAY ME SOMETHING is is his first
feature film.
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D A N i M A R K A - i SV E Ç
DENM A RK - S WEDEN

KATi N KA

VED VEJEN
KATINKA

Yönetmen/Director: Max von Sydaw Sena ryo/Screenploy: Klaus Rifbjerg; based on the novel
"Ved vejen" by Herman Bang Görüntü Yön . /Cinemotogrophy: Sven N ykvist Kurgu/E diting:
Janus Billeskov Jansen Müzik/Music: Georg Riedel Oyu nculor/Cost: Ta mmi Öst, Ole Ernst, Kurt
Ravn, Ghita Nörby, Erik Paaske Yop ımcı/Producer: Bo Christensen Yop ım/Prod. Co.: Nardisk
Film, Mosedalvej 1 6, DK-2500 Valby DENMARK, in association with Swensk Filmindustri, The
Danish Film Institute, The Swedish Film Institute Dünya H a k ları/Export Agent: Nardisk Film TV
Distribution, Box 7284, S-10389 Stockholm SWEDEN; Tlx: 31 465; Fax: 45 1 3 1 5 76700

1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 96'
üzyılın başında küçük bir Danimarka köyü; katı ahlak kurallarıyla çevrili bir toplum. Katinka,
köyün istasyon şefiyle on yıllık evli, genç bir kadındır. Çocukları olmasa da evliliklerinin
kusu'rsuz olduğuna inanmaktadır. Yakınlarında bir çiltliğe, Hans adında yeni bir kahya gelir.
Genç adam istasyon şefiyle dostluk kurarken Katinka'ya aşık olur. Katinka, kendisinin de ono aşık
olduğunu anlamaz; ancak kocasının onunla hiç paylaşmadığı bir tür anlayış ve yakınlık bulur
Hons'to. Aşkları kelimelere dökülmediği sürece devam edecektir; genç kadın gizli tutkusunu itiraf
etmediği sürece Hans'la birlikte olabileceğini düşünür. Ancak içlerindeki tutku su yüzüne çıktığında
Katinka bu tutkuyu lanetier. Kendisini de . . .

Y

KATiNKA yasak aşkın, düşlerin ve başeğişin filmidir. "Herman Bang zamanının en güçlü
öykücülerinden biriydi ve gizli umutlarla hayal kırıklıkimını çok iyi biliyordu. KATiNKA'ya konusunu
veren "Yol Boyunca 1 Along the Road" romanı yalnızca romantik bir öykü değil, aynı zamanda
sıcak bir mizohio anlatılan bir insanlık komedyasıdır" diyor, " 25 yıl önce romana gönlünü
kaptıran" yönetmen. Klaus Rifbjerg'in dokunaklı senaryosu ve Sven Nykvist'in enfes görüntüleriyle
KATiNKA duru bir melenkoli havası yansıtıyor.
smail Danish viiiage at the turn of the century, a society with a strictly defined moral
code. Katinka is a young woman who has been married to Bay; the local stationmaster,
for ten years. She believes that she has a perfeci marriage, even though without children.
Hans, a new overseer is engaged on a nearby estate. He makes friends with the stationmaster
and fal/s in love with Katinka. She doesn't realize that she too is in love, although she discovers a
new world of understanding and aHinity; which her husband had never shared with her. Their love
story wi/1 only survive as long as it remains unspoken: as long as she refuses to admit her seeret
passian she can shamelessly allow herself to spend time with Hans, but the very moment her
passian -and his- is revealed, it is also doomed in her own mind. And so she is. . .

A

MAX

von

SYDOW

1 929 yılında, isveç'in Lund kentinde
doğdu. 19 yaşında, Stockholm
Kraliyel Tiyatrosu "Dramaten"in
Tiyatro Okulunda oyunculuk
öğrenimine başlad ı . ilk kez 1 949'da
beyazperdede göründü. Yıllarca
sinema ve tiyatroda emek verdi;
ama onu ulusla rarası üne kavusturan
I ngmar bergman'la yaptığı film ler,
özellikle " Yedinci Mühür"dür.
1 962'de Hollywood'a giden aktör,
sanat yaşamı boyunca, değişik
ülkelerde 60'tan fazla filmde rol
aldı. Yönetmenlik calısmalarına
·
KATiN KA'yla başl � ya n
ıskandinavya 'nın bu en ünlü aktörü,
1988'de tiyatroya, 40 yıl önce
sanat yaşamına adım attığı
"Dramaten" sahnelerinde geri
dönmüştür.
Bom in Lund, Sweden, in 1929. At
19, he began studying acting at the
Dramatic School of the Royal
Theatre, "Dramoten'; in Stockholm.
He first appeared on screen in
1949. He has worked in films and
theafer for many years, but it was
his /afer work for Ingmar Bergman,
especially "The Seventh Seat'; that
brought him international reknown.
He went to Hollywood in 1962 and
has since acted in many countries
in more than 60 films. KATINKA is
the debut as director of this most
well-known actor of Scandinavia. In
1988, he returned to stage acting
in "Dramaten'; where it all started
for him over 40 years ago.

KATINKA is a film about forbidden love, daydreams and resignation. "Herman Bang was one of
the greatest storytellers of his time, who knew a lot about seeret hopes and frustrations. His novel
"Aiong the Road" on which KATINKA is based, is not only a romantic story, it is also a human
camedy ta/d with a sense of warm ironic humour" says the director who "felt in love with the
novel 25 years ago': Aided by Klaus Rifb;erg 's poignant script and Sven Nykvist's luscious
photography; KATINKA breathes a serene melancholy.
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C E S A R E ZAVATTI N I ' N I N A N I S I N A
TRIBUTE TO CESA RE ZA VA TTINI

i TALYA
/ TA L Y

BiSi KLET H l RSlZLARI

LADRI DI BICICLErrE
B/CYCLE THIEVES

Yönetmen/Director: Vittorio De Sica Sena ryo/Screen p lay: Cesare Zavattini from the novel by
luigi Bartalini Görüntü Yön./Cinematography: Carlo Montuori Kurgu/E diti n g : Eraldo da Roma
Müzi k/Music: Alessandro Cicognini Oyuncular/Cast: lamberto Maggiorani, Enzo Staiola,

Lionella Carell, Vittorio Antonucci, Elena Altieri, Gina Saltamerenda, Giulio Chiari
Vittorio De Sica Yap ı m/Prod u ction Co.: Produzione De Sica

Ya pımcı/Producer:

1 948 1 16 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 90'
ntonio Ricci otuz yaşlarında, evli, iki çocuk babası ve işsiz bir emekçidir. Alişçi olarak bir iş
bulur, ama kendi bisikletini kullanması gerekmektedir. Ricci 'nin bir bisikleti vardır, ancak
rehindedir. Evin yatak çarşaflarını rehin vererek bisikletini geri alır. Ertesi gün işe gider,
ancak o afiş yapıştınrken bisikleti çalınır. Roma 'da hergün bir çok bisiklet çalınmaktadır ve polis
hırsızı kendisinin aramasını önerir. Ricci, on yaşındaki oğlu Bruno ile Roma'da imkansız bir bisiklet
avına çıkar. . .

A

Vittorio D e Sica' nın mükemmel yönetimiyle b u yalın, gerçekçi öykü duyarlı, yürek porçalıyıcı bir
drama dönüşmüş. BiSiKLET H l RSlZLARI ile De Sica ve Zavattini, film yapımcısı olarak kendilerini
adadıkları gerçekçi film türünün kusursuz bir örneğine çok yaklaşmışlardı. Yeni-Gerçekçilerin manevi
lideri Zavottini, BiSiKLET H lRSlZLARI'nı Luigi Bartolini'nin romanından uyarlamıştı. "Bartolini'nin
kitabını sevmiştim." diyor Zavattini 1 980'de. " iyi bir filme konu olabilir diye düşündüm . Tümüyle
yazarın yaşamından kaynaklanan romandan biraz farklı da olsa, film ondan esinlenerek
gerçekleştirilmiştir." Zavattini ve kendisinin öykü için gerekli olduğuna inandığı "gerçek" havayı
yakalamak amacıyla, De Sica amatör oyunculada çalıştı . Gerçeğe uygunluk, De Sica'nın özgün
yapıyı kurmak için kullandığı bir malzerneydi yalnızca. Görsel açıdan bu film evrensel bir çekiciliğe
sahipti. Sonuçta, dürüst ve güzel bir film, bir tüm zamanlar sinema klasiği ortaya çıktı. Film
1 950'de En iyi Yabancı Film Oscar'ını kazandı.
ntonio Ricci is an unemployed workman in his thirties, married with two children. He is
oHered a iab as a bi/1-sticker on candilian that he has his own bicycle. Ricci does have a
bike but it is in a pawn shop. He has to pawn the family bed /inen to get it out. He goes
to work the next day, but while he is sticking up a paster his bike is stolen. Many bikes are stolen
every day in Rame and the po/ice suggest he looks for the thief himself. Ricci, accompanied by
his ten-year-old son Bruno, starts an impossible search through Rame. . .

A

Superbly directed by Vittoria De Sica, this simple, realistic ta/e became a touching, heart-gripping
drama. With LADRI DI BICICLETTE, De Sica and Cesare Zavattini came very close to perfeciing
the kind of realist film to which they hoped to dedicafe themselves as film makers. lt was
Zavattini, the spiritual leader of the Neo-Realists, who adapted LADRI DI BICICLETTE from the
novel by Luigi Bartolini. "/ had liked Bartolini's book '; said Zavattini in 1980. "/ thought it would
make the basis for a good film. 1 think it was an inspired film idea, even if the film was completely
diHerent from the book, which was based on the author's experience." In order to capture the
kind of "reality'; that he and Zavattini felt was essenfiat to the teliing of the story, De Sica used
only non-professional actors. Authenticity was only a material from which De Sica sculpted his
original structure. Visva/Iy the film had a universal power of appeal. The result was an honest,
beautiful film, one of the all-time cinema classics. lt won the Oscar for Best Foreign Film in 1 950.
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VITTORIA DE SICA

1 902 yılında, italya'nın Sora
kentinde doğdu. Roma Yüksek
Ticaret Enstitüsüne devam etti ve
Roma Üniversitesi' nden Muhasebe
dalında diplama aldı. Sinema
kariyerine, 1 91 8 yılında küçük bir
ralle başladı. 20'Ii yılların sonunda,
boşrolünü üstlendiği oyunları
sergileyen bir tiyatro grubu kurdu.
1 93 1 'de "ihtiyar Kadın" filmiyle,
italyon ticari sinemasının sevilen
oyuncuları arasına girdi. 1931-1940
arasında 23 filmde ral aldı. ilk
konulu filmini 1 940'ta yönetti .
Dördüncü filminde, otuz yıl boyunca
ortak çalışmalar sürdüreceği Cesare
Zavattini' niyle çalıştı. Birlikte, savaş
sonrası italyon "Yeni Gerçekçi"
Sinemasının estetik öğelerini
geliştirmeye koyuldular.
Bom in 1 902 in Sora, ltaly. He
attended lnstitut Superieur de
Commerce, Rome and graduated
from University of Rame with
accounting degree. He began his
cinemo career in 1918 by
appearing in a smail role. In Iate
20s he formed his own stage
company to produce plays sforring
himself. In 1 931 he appeared in film
"La vecchia Signoro '; establishing
himself as o matinee idol. Between
1931 and 1940 he acted in 23
films. He directed his first feature in
1940. With his fourth film, De Sica
teamed with Cesare Zavattini, who
was to become his maiar
collaborator for the next three
decades. Together they began to
devetop elemenis of the realist
aesthetic of the post-war /ta/ian
''neo-reolist'' cinemo.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE FILMOGRAPHY
1 946 Sciuscia 1 Kaldırım Çocukları
1 948 ladri di bicidette 1
Bisiklet Hırsızları
1 950 Miracolo a Milono 1
Milono'da Mucize
1 952 Umberto D.
1 960 la ciociara 1 Kızım ve Ben
1 970 ll giardino dei Finzi-Contini 1
Finzi-Contini'lerin Bahçesi

DOG U DAN BAT l Y A B Ü Y Ü K L E R E MASALLAR

F RA N SA - i N G i LTE R E - ABD

TA L ES FOR ADUL TS FROM EAS T T O WES T

FRA NCE - UK - USA

MAHABHARATA

THE MAHABHARATA
PETER BROOK

Peter Brook Senaryo/Scree nplay: Peter Brook, Jean-Ciaude Carriere, Marie
Helene Estienne based on the novel "Mahabharata" Görüntü Yön . /Cinematography: William
Lubtchansky Kurgu/Editi n g : Nicholas Gaster Müzi k/Music: Toshi Tsushitori, Kim Menzer, Kudsi
E rgüner, Mahmoud Tabrizi-Zadeh, Djamchid Chemirani, Sarmila Ray Oyuncular/Cast: Robert
langdon Lloyd, Bruce Myers, Vittorio Mezzogiorno, Andrzej Seweryn, Mamadou Dioume, Jean
Paul Denizon, Mahmud Tabrizi-Zadeh, Maliike Sarabhai, Myriam Goldschmidt, Erika Alexander
Ya p ı mcı/Praducer: Michel Propper Ya pım/Production Co. : Les Productions du 3eme etage
( Paris), Channel Four TV Co. (London), The Brooklyn Academy of Music (New York) Dünya
H a kları/Export Agent: RM Associates, 44 Great Marlborough Street, London wıv ı DB,
E NGLAND; Tlx: 24549 rmaltd g; Fax: 44 ı 43923ı 6
Yönetmen/Director:

ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 ı 7ı '

ahabharata" Hint edebiyatının, hatta dünya edebiyatının en uzun yapıtıdır. " Bu
dünyaların yüce şiiridir", der şair-anlatıcı Vyasa, ırkının tarihini anlatmaya başladığı
çocuğa. Fil başlı tanrı Ganesh bu büyük öyküyü kendisi yazmak ister. Böylece bu
heybelli masal, insanları ve. tanrıları, büyüsü ve gerçeği, alışılmamış bir dokunun süslediği şiiriyle
yavaş yavaş ortaya çıkar. Uç bölümden (Zor Oyunu 1 Sürgün/Savaş) oluşan lilm, yarı masalsı, yarı
ruhsal bir ölüler diyarında birbirine düşman kuzenler, Pandavalar ve Kauravalar, arasında dünyayı
ele geçirmek için yapılan uzun ve kanlı bir mücadeleyi anlatır. Aralarındaki anlaşmazlığın kökleri
ortaya çıktıkça, günümüz dünyasında varolan ayrımlario bir koşulluk görürüz . .
Peter Brock'un sohnelediği bu büyük Sonksrit destanı on yılın e n önemli tiyatro olaylarından
biriydi. Şimdi Brook yapıtını perdede yeniden yaratarak tiyatro ve sinema tekniklerinin bir karışımına
ulaşıyor. Belki de bu, MAHABHARATA' nın geçtiği yarı masaisı ve yarı ruhsal ölüler ülkesini
anlatmanın en iyi yolu. Yönetmen, " Bugün karşılaştığımız tüm sorunlar bu yapıtta yer alıyor.
Öykünün üçbin yıl önce yazılmış olması onu bizden uzoklaştırmıyor. Tom tersine, aradaki mesafe
ana konuların ortaya daha da açık bir biçimde çıkmasını sağlıyor", diyor.
"

"

M

he Mohobhoroto " is the most voluminous work in lndion literoture, ar, for that mo lter, in
world literoture. "lt is the greot poem of the worlds ' ; soys Vyoso, the poet-norrotor, to the
child to whom he is about to narrole the history of his roce. Gonesh himself, the gad with
the heod of on elephont, offers to write the grondiose narrative. Thus the grondiloquent epic
groduolly tokes shope, with its men and gods, its mogic and its reality, its poetry, where
extroordinory narrative threods worp and weove. The film, divided info three sections (The Gome
of Oice 1 The Exile 1 The Wor}, tel/s the story of the long and bloody s truggle for world
damination between riva/ bonds of cousins, the Pandavos and the Kourovos, in o holf-mythic, half
spiritual nethervvorld. As the roots of their conflict unfold, we see o porol/el with the divisions
which exist in the preseni world. . .

T

Peter Brook 's s loging o f this greot Sonksrit epic wos one o f the premiere theotricol events of the
decode. Now Brook has reconceived his work for the screen, discovering in his opprooch - o
provocotive hybrid of theotricol and cinemotic techniques - perhaps the perfeci metophor for the
holf-mythic, half-spiritual netherworld in which THE MAHABHARATA is set. He soys af if: "All the
questions we are living through taday are dramalised by this work . The foct that it wos conceived
o/most three thousond years ogo doesn't moke it remote. On the controry, by the simple process
of distonce, it enobles the basic issues to come through all the more c/early. "
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ı 925 yılında londra'da doğdu.
Halen dünyanın en saygın tiyatro
yönetmenlerinden biridir. Moster'ını
Oxford Ü niversitesi'nde yaptı .
ı 945'ten beri ingiltere, Fransa ve
Amerika'da oyunlar sahneye koydu.
Birkaç yıl " Royal Shakespeare
Company ' 'de çalıştıktan sonra
ı 968'de, Paris'te, cesitli
· ' ülke
aktörlerini biraraya g etiren C.I .C.T.'yi
kurdu. Brook aynı zamanda
Paris'teki "Le Bouffes du Nord"
tiyatrosunun yönetmenidir. ı 944
yılından beri sinemayle ilgilenmeye
başlamış ve birçok film yönetmiştir.
Yapıtlarıyla pek çok ödül
kazanmıştır.
Bom in 1925 in London. He is ane
of the most prestigous stoge
directors of the world. He gol MA
degree from Oxford University. He
produced severol stoge ploys in
England, Fronce and US since
/945. A fter working for severol
years in the Royal Shakespeare
Company, he founded in 1968, in
Paris, C.I.C.T. which groups octors
from differenl countries. He is alsa
the director of of the theotre "Les
Bouffes du Nord " in Paris . He has
been involved in cinema and
directed severol movies since /944.
He won severol owords for his
work.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

ı 944 A Sentimental Journey 1
Duygusal Yolculuk
ı 953 The Beggor's Opera 1
Dilenciler Operası
ı960 Moderoto Cantabile
ı 963 Lord of the Flies 1
Sinekierin Tanrısı
ı 967 Marot/Sade
ı 967 Teli Me lies 1
Bono Yolan Söyle
ı 969 King Lear 1 Kral Lear
ı 978 Meetin gs with Remorkoble
Men 1 O nemli Kisilerle
'
Karşılaşmalar
ı 983 The Tragedy of Carmen 1
Carmen Trogedyosı
ı989 The Mohabharota 1
Mohobhorata

UK
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BARON'UN SERÜVEN LERi
THE ADVENTURES OF BARON MUNCHAUSEN
TERRY GI LLIAM

Yönetmen/Director: Terry Gilliom Senoryo/Screenploy: Charles McKeuwn, Terry Gilliom
Görüntü Yön . /Cinemotogrophy: Giuseppe Rotunno Kurgu/Editing: Peter Hollyhood Müzik/
Music: Michael Komen Oyunculor/Cost: John Neville, Soroh Polley, Eric ldle, Jonathan Pryce,
Oliver Reed, Bill Poterson, Robin Williams Yopımcı/Producer: Thomas Schühly Yo p ı m/Production
Co.: Prominenl Features (Munchousen) Ltd., Louro Film, Columbio Piclures Dü nya H okları/Export
Agenl: Werner Bros., 400 Werner Boulevord, Burbonk, Cal. 9 1 522, USA; Tlx : 6771 29; Fax: 8 1 8

9546443

1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Color 1 1 21 '
- -

O

ykü 1 8 . yüzyılın sonunda, Türk ordusunun kuşolması altında bir kentte geçer. Halk, Henry
Salt Oyuncuları 'nın sohnelediği " Boronun Serüvenleri"ni izlemektedir. Birden yaşlı bir
adam, sahneye doğru koşarak, " Bu moskorolığa son verin , bunların hepsi yolan," diye
bağırır. Bu solmuş üniformanın içindeki adam, Boron Munchousen'in to kendisidir. Boron kuşatmoya
kendisinin neden olduğunu söyler. O ve dört arkadaşı, bir devden daha güçlü olon Albrecht,
rüzgardon do hızlı koşan Berthold, gözleri bir teleskoptan do keskin olon Adolphus ve nefesi bir
fırtınadon do güçlü olon Gustovus, Sulton'ı yenmiş, ve Sulton'ın öfkesi de yıllar süren kuşatmo ve
savoşa yol açmıştır. Boron'o gerçekten inanon tek kişi ise genç Solly Solt'tır. Boron, dört arkadaşını
bulursa kenti kurtaracağına yemin eder ve yonında kaçak Solly ile inanılmaz serüveniere atılır. . .
Bir topun üzerinde yolculuk . . . oya gidiş . . . bir volkanı n kralerine iniş . . . dev bir balığın karnında bir
denizaltı yolculuc;ıu. Boron Munchousen'in ( 1 720-97), tarihin bu en garip serüvencisinin inanılmaz
yolculukları pekçok filme esin koyno<;ıı olmuştur. "Time Bondits 1 Zaman Hırsızlorı" ve " Brozil 1
Brezilya" gibi dev görsel e<;ılencelerin yönetmeni, Terry Gilliom, Boran'un serüvenlerini anlatmaya
cesaret edebilecek en uygun sinemocıydı. Bu yeni, milyonlarca dolarlık yopımlo do zafere ulaşıyor
yönetmen. Film seyirciyi dünyasol gerçeklerden uzokloştırıp, düşler ülkesine götürüyor. Çocuklar bu
mosalı sevseler de, erişkinlere yönelik esprilerin ço<;ju onları oşobilir.
he story is set at the end of the /Bth Century in o city under siege from the Turkish Army.
People are watching the Henry Salt Players perform "The Adventures of Baran
Munchausen". Suddenly an old man lotters down the aisle shouting "Stop this travesty, it is
all fa/se!" This old man in his faded uniform is the one and only Baran Munchausen. The Baran
explains that he is the reason for this siege. He tel/s how he and his four friends - Albrecht,
stronger than o giant; Berthold, who can run faster than the wind; Adolphus, who can see further
than o telescope; and Gustavus, who can blow harder than o hurricane - outWitted the Sultan,
whose fury brought about the many years of siege and battle. The only person who truly believes
him is young Sa/Iy Salt. The Baran vows to save the city if he can find his four friends and with
this in mind and accompanied by o stowaway Sally, he sets off on his fontastic adventures. . .
A ride on o cannonba/1. . . o trip to the moon . . . o ;ourney in to the crater of o volcano. . . an
undersea vayage in the be/Iy of o giant fish . . . The fontastic voyages of Baron Munchausen (172097), history's most famous spinner of outlandish yarns, have inspired many o film. Terry Gilliam,
ereotor of such enormously outsized visionary entertainments as "Time Bandits" and "Brazil' ; is
the perfeci filmmaker to take on the chal/enge of doing right by the Baran. And with this new,
multi-million-do/lar spectacle, he triumphs in o big way. The film magically transparis the audience
away from mundane reality info the realms of imagination. While kids may love it, most of the
referential humour of this fairy ta/e for adults may sail right post them.

T

1 940'to doğdu. Çizimci,
animosyoncu, tosorımcı, yönetmen,
yazar ve oyuncudur. Posodeno'doki
bir sanal okulunu bitirdikten ve New
York'ta bir çizgi roman dergisinde
çalıştıkton sonra Ingiltere'ye giderek
cocuklar icin hazırlanon bir TV
programın d a görev aldı. BBC
Televizyonunda gösterilen ünlü
"Monthy Python's Flying Circus"
programında, bölüm oralarına giren
kaba, gerçeküstü çizgi filmlerin tüm
sorumluluğu Gilliom'o aitti.
Programın altıncı elemanı do soyılan
Gilliom, sinema dünyasına atılan
diğer arkadaşları orasında sinemoyı
en ciddiye olon kişi oldu. 1 977'de
ilk konulu filmini yönetti . Tüm
filmlerdeki olağanüstü tasarımı,
yönetmenin sıradışı sanatsol
yeteneğini sergiler. 80'Ii yılların en
başarılı yönetmenlerinden biridir.
Bom in 1940. He is illustrator,
animator, designer, director, writer
and actor. After art college in
Pasadena and work on o cartoon
magazine in New York he went to
England and worked on o children's
television show. He was responsible
for the rude, surreal cartoons that
linked together the immortal BBC
TV satire, "Monthy Python's Flying
Cireus ". Though always considered
the sixth Python, he has, since the
team broke info movies, proved the
most dedicated film-maker among
them. He directed his first feature in
1977. The design of all his films is
excellenf and testifies to his
outlandish artistic ski/ls. He is one
of the most successful cult directors
of the eighties.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 977 Jobberwocky
1 981 Time Bondits 1
Zaman Haydutları
1 985 Brozil
1 987 The Adventures of Boron
Munchousen 1 Boran'un
Serüvenleri
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TU N U S
TUNIS/A

LEYLA i LE MEC N U N

NUN E LAYLA
LAYLA M Y REA SON

Taieb Louhichi Sena ryo/Screenplay: Taieb Louhichi from the novel "layla,
ma raison" by Andre Miquel Görüntü Yön./Cinematography: Roman Suarez Kurgu/E diting:
Moufida Tlatli Müzik/Music: Egisto Macchi Oyuncular/Cast: Tarık Akan, safy Boutella, Anca
Nicola, Fatma Ben Saidane, Mouno Noureddine, Abderrah mane al Rachi, Fatima Helilou
Yapım/Production Co.: Tonit Productions, C.A.A . I .C, E . N . P.A, Atria Film D ü nya H o kları/Export
Agent: Tanit Production, 1 4 bis, rue El Imam Muslim, El Menzah 4, Tunis,TU N ISIE; Tlx:
Yönetmen/Director:

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'
enç şair Qays ve Leyla birbirlerini sevmektedir. Çılgıncasına mutlu olan Qays, aşkını ilan
etmeye karar verir ve bu aşkın güzelliğini anlatan bir şiir yazar. Fakat o çağın adetleri
böyle bir özgürlük tanımaz. Leyla'nın babası, evliliklerine karşı olmasa da iki gencin
görüşmesini yasaklamak zorunda kalır. Umutsuzluğa kapılan Qays Leyla 'ya tutkusunu inatla, daha
da yüksek sesle haykım ve yavaş yavaş içindeki keder ve umutsuzluk deliliğe dönüşür. Sonunda
Mecnun, yani "deli" olur ve başını alıp çöle gider; ancak dönüp hicranlo Leyla'nın köyü etrafında
dolaşmaya başlar. Kimseyle görüştürülmeyen genç kadın olanaksız aşkının acısıyla kıvranmaktadır.
Bu arada oğlunun yarattığı rezalet yüzünden çevresiyle tüm ilişkilerini kesmiş olan Qays'ın babası,
Leyla'nın babasıyla barışma çareleri arar. Ancak kader buna izin vermez ve trajik bir olay bütün
anlaşma umutlarını söndürür. .

G

Andre Miguel 'in " Leyla, Sebebim" adlı kitabından uyarlanan b u aşk ve ölüm destanı, insanlığın en
eski ve tanınmış öykülerinden biridir. Kimileri için esrarengiz bir kişilik, bazıları için bir milliyetçi,
ölümsüz Granada için ise devrimci bir kahraman olan Mecnun, bu filmde özgün hikayede
tanımlandığı gibi yansıtılır: aşk ve özgürlük sarhoşu bir şair. 1 989 Venedik Uluslararası Film
Festivali'nin açılış filmi LEYLA iLE MECN U N 'da Qays'ın babasını Tarık Akan canlandırıyor.

Q

ays, a young poet, has fal/en in love with Lay/o, who loves him in return. lnsanely happy,
Oays decides to declare this lave apenly, thus describing its beauty in verse. But the
customs of the period do not permit this sart of liberty. Layla 's father thus finds himself
constrained to forbid all contoct between the two, even though he is not opposed to the idea of
their marrying. Desperate, Oays obstinately declares his passian for Lay/o even more loudly, and
slowly, the grief and the desperation lead to insanify: he becomes Mainun, that is the
"madman'� Ma;nun disappears info the desert, and returns only to loiter lovelorn araund Layla's
camp. The young woman lives in enforced isolation and confinues to suffer for her impossible love.
In the meanwhile, Qays ' father who has shut himself off from the rest of the world because of the
seandal caused by his son, tries in vain to establish o truce between himself and Layla 's father.
Bul fate intervenes, and o tragic occurence definitively puts an end to any hopes of
reconciliation . . .
This legend of love and death adapted from Andre Miquel's book "Lay/o, my Reason'; is one of
the most celebrated and most ancient stories of humanity. A mystic for same, a nationalisi for
others, and the revolutionary hero of eternal Granada, Ma;nun is shown here as the original
legend depicted him: o poet inebriated with love and liberty. Shown at the opening go/o of the
1989 Venice International Film Festival, MAJNUN E LAYLA features Tank Akan in the part of
Oays ' father.
78

TAlEB LOUHICHI

1 948'de Tunus'un Mareth kentinde
doğdu. Edebiyat öğrenimi gördü;
1 972-79 yılları arasında Paris'de
Ecole de Vaugirard ve Sinema
Formasyonu Enstitüsü'nde sinema
çalışmalarına katılmadan önce,
sosyoloji dalında doktora yaptı.
Öğrenimi sırasında, birçok kısa film
gerçekleştirdi. ilk konulu filmi olan
" Dünyanın Gölgesi", 1 982'de
Cannes'da " Eiestirmenler
Haftası "na seçild i ve diğer
uluslararası film festivallerinde
sayısız ödül kazandı. 1 986'da, TV
için "Büyükbabanın Adası Goree"yi
s=ekmek üzere Senegal'e gitti. LEYLA
I LE MECNUN yönetmenin ikinci
konulu filmidir.
Bom in /948 in Mareth, Tunisia. He
studied litterature and eorned o
Ph.D. in sociology before studying
cinema at the Ecole de Vaugirard
and lnstitut de Formatian
Cinematographique in Paris,
between 1972-79. While studying,
he realized several short films. His
first feature, "The Shadow of the
Earth'; has been selected in 1982
to "la semaine de la critique" at
Cannes and won numerous awards
in other international film festivals.
He went to Senegol in 1986, to
shoot for TV "Goree, the Isiand of
My Grandpa ' � MAJNUN E LAYLA
is the second feature film he has
directed.
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SURAM KALESi DESTAN I

AMBAVI SURAM/S TZIKHISA
THE LEGEND OF THE SURAM FORTRESS

Yönetmen/Director: Sergei Paradianov Senoryo/Screenploy: Vazho Gigashvili based on the
novel "The Surarn Fortress" by Daniel Tchonkadze and o Georgian faik song "The Cry of
Zurab's Mother" Görüntü Yön./Cinemotogrophy: Yuri Klimenko Kurgu/Editin g : Koro Tsereteli
Müzik/Music: Dzhansug Kachidze Oyunculor/Cost: Veneriko Andzhaparidze, Dodo Abashidze,
Sofico Chiaureli, Deduchana Tserodze, Tomar Tsitsishvili Yo p ım/Production Co. : Grusia Film,
Dü nya H o klo rı/Export Agent: Sovexportlilm, Kalashny pereulok 1 4, Moscow 1 03869, USSR
1 985 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 87'

ilm konusunu bir Gürcü destanı ile bir Gürcü türküsünden alır. . . Halk, yabancı işgalcilerden
korunmak için bir kale inşa etmek ister; fakat her seferinde duvarlar bir ev yüksekliğine
ulaştığında çökmektedir. Bir falcı şöyle bir kehanette bulunur: Ülkenin en yakışıklı genci,
örülen duvarla birlikte tuğlaların arasında kalırsa duvar yıkılmayacaktır. Genç Zurab, vatanı uğruna
kendini seve seve feda etmeye hazırdır. Genç adam duvarı n içine hapsedilir ve kale tamamlanır. .
Annesini öldüren zalim bir dükten ö c alan bir köy delikanlısı, Gürcistan'dan kocarak i slam dinini
benimser ve i stanbul'a yerleşerek zengin bir tüccar olur. Ancak ruhundaki ıstırab a dayanamaz ve
bütün servetini Gürcü kilisesine bağışlayorak yeniden Hristiyan olur. Müslümanlar günahının
bedelini ona acılı bir ölümle ödetirler. . . Sürekli çakışıp, ayrılan ve sonunda yine birleşen bu iki öykü
ciddi bir traiedi havası yaratır.
Paradjanov'un film öyküleri paralel değildir; ama bağlantı, atmosfer ve kesin tanımlı metaforlar
yoluyla özgün yapılarda gelişirler. SURAM KALESi DESTANI ' nda Paradjanov, Gürcü destanındaki
kişi ve konuları alarak, bunlardan bir yöreyi, yöre sakinlerini ve onların iktidardakilerle ilişkilerini
anlatan bir öykü yaratıyor. i ki olay, yalnızca filmin başında birbirinden ayrı öyküler olarak
algılanıyor; daha sonra yönetmen, onları usta bir kurguyla tek bir öyküye dönüştürüyor. Güçlü
siyasal içeriğine rağmen ,"vatanları uğruna canlarını veren Gürcülere adanan"bu filmin en önemli
özelliği alışılmamış biçemsel yöntemi.

F

he film is based on o Georgian legend and on o Georgian fo/k song. . . In order to word off
foreign invaders, the people want to bui/d o fortress; but every time the walls are house-high
they cal/apse. A fortune teller prophesies: "The walls wi/1 stand if the most handsame young
man is bricked up in it". There is in fact o youth, Zurab, who is conscientiously and joyfully ready
to sacrifice his life to rescue his native country. He is immured and the fortress can be
completed. . . A peasani youth taok vengeance on o cruel duke for his mother's death, fled
Georgia, adopted Islam and resided in Istanbul as o prosperous merchant. When the formenis of
his saul had become unbearable, he gave all his wealth to Georgian Church, readopted
Christianity and took o frightful death from muslims, his suffering being the expiatian of his sin . . .
These two story lines, either inter/ocing or scattering, only to interlace again, ereale o solemn
atmosphere of tragedy.
Paradjanov 's film stories are not linear, but deve/ap in original structures through associatians,
moods and strictly defined metaphors. In THE LEGENO OF THE SURAM FORTRESS, Paradjanov
simply takes the charocters and motives from the Georgian legend to compose o story about o
landscape, its inhabitants and their relationship to those on power. Only at the beginning do the
different episodes seem to stand confusingly side by side, but then he skilifu/Iy combines them in o
unique montage. Oespite the explosive political background af the film, which is "dedicated to
the Georgians who gave up their lives fighting for their native country '; it is most striking in the
extraordinary stylistic method used.

T

SERGEl PARADJANOV

1 924 yılında, Gürcistan'ın Tiblis
kentinde, Ermeni asıllı bir ailenin
çocuğu olarak doğdu. Gerçek ismi
Sarkis Yosifoviç Parajanyan'dır.
Okulu bitirdikten sonra, Tiblis
Konservatuarında şan eğitimi gördü.
Daha sonra, 1 946-51 yılları
arasında, Moskova'daki Devlet
Sinema Enstitüsüne devam etti.
Kiev'deki Dovzhenko Stüdyolarında
yardımcı yönetmen olarak çalıştı. ilk
uzun metrajlı konulu filmini 1 958'de
gerçekleştirdi. O günden beri çeşitli
kısa film, belgesel ve uzun metrajlı
konulu film yaptı. 1 989'da 8.
istanbul Uluslararası Film Festivali
iürisi tarafından, yaşamboyu
sinemaya olan katkılarından ötürü
bir özel ödüle layık görüldü.
Bom Sarkis Yossifovich Paradjanian
in Tbilisi, Georgia USSR, of
Armenian parents, in 1924. After
finishing school he studied vocal
music at the Tbilisi Canservatary.
Then he attended the State Institute
af Cinematography in Moscow from
1946-51. He worked as assistant
director at the Oavzhenka Studios
in Kiew. He made his first feature
film in /958. Since then he has
directed several shorts,
documentaries and feature films. In
1989, the jury of the 8th Istanbul
International Film Festival awarded
him o special prize for his lifelang
contributian ta cinema.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE FILMOGRAPHY
1 958 Pervyi paren 1 ilk Çocuk
1 961 Ukroinskoia rapsodi i a 1
U krayna Rapsodisi
1 962 Tsvetok na kamne 1
Tastaki Kücük Cicek
1 964 Te � i zabytY kh p r� d kov 1
Unutulmus. Atalarımızın
Gölgeleri
1 968 Sayat Nova
1 984 Ambavi Suramis Tzikhisa 1
Surarn Kalesi Destanı
1 986 Pirosmani (short documentary
1 kısa belgesel)
1 988 Ashık Kerib 1 Aşı k Garib
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H I N D I STAN

DOG U DAN BAT l Y A B Ü Y Ü K L E R E MASA LLAR
TA L ES FOR AD UL TS FROM EAS T TO WES T

/NDIA

HAYAL DESTAN LARI

KHAYAL GATHA
THE KHAYAL SAGA

KUMAR SHAHAN I

...

tl
Yönetmen/Director: Kumar Shohoni Sena ryo/Screen p l a y : Kumar Shohoni, Ashmoki Achoryo,
Kornal Sworoop Görüntü Yön . /Cinematography: K . K . Mohojon Kurgu/Editing: Poresh Komdar
Müzik/Mu sic: Reshan Shohohi Oyuncular/Cast: Pandil Birju Mohoroj, Alakononda Somorth, Mito
Voshist, Rojot Kopoor Ya p ı m/Production Co. : Bomboy Cinemotogroph, Modhyo Prodesh Film
Development Corporation, E-1/90, Arero Colony, Bhopol-462016 Dü nya H a k l a rı/Export Agent:

Bombay Cinemotogroph Pvt. Ltd . , 37 Shonkar Mohol, Sophio College Road, Bomboy 400026,
I N DIA; Tel : 91 8224983
1989 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1 1 03 '

arih boyunca, o n u sohiplenen farklı toplumlarda ateşli tartışmalara yol açan " hayal",
H indistan' ın klasik ancak sevilen bir müzik türüdü r. Bu !ürün biçimi 200 yıldon uzun bir süre
önce oluştu, ono makamı ise gücünü halk, kabile, soz şoiri ve kendinden önce gelen dhrupod
geleneği gibi farklı müzik akımlarındon olmaktadır. Filmin özelliğine Mondu'doki ünlü Mughal
sorayında geçen şiirsel sahnelerden ya do onlattığı veya çağrıştırdığı kimileri geleneksel, kimileri
kurmaca destanlardon değil, tarihle bir müzik türü olarak " Khoyo l " in özelliklerini biroraya geliriş
biçiminden kaynaklanıyor. Tarihsel motifleri, şarkı, şarkıcı, öykü ve dansları ustaca birleştiren
yönetmen, bu geleneğe sahip çıkmaya çalışan tüm toplum ve mezheplere dokunmadon geçiyor.
Bunun yerine müziğin dinamizm i, esnekliği ve duygusol zenginliği .farklı kültürel akımların bileşimi
olarak yorumlanıyor. Film en ünlü khoyol sanatçılarına yer vermekle kalmıyor, aynı zamonda görsel
olarak şaşırtıcı bir sinemasol anlatıma do boşvuruyor. Destan, tarih ve şiir, ses ve görüntüler
halinde lirik bir ses ve görüntüler akışında yoğunlaşıyor. "Çocukluğumdan bu yana, khayol
müziğiyle birlikte yaşadı m . Bu tür beni büyülerdi, ancak şaşılacak biçimde de uçucuydu. Onun
tıpkı ışık gibi olduğunu düşünürdüm. lşıklo film çekerken, khayol'i inceleyip işlemeye benzer bir
yapı oluşturuyor insan", diyor yönetmen.

T

he "khoyol" is o clossicol yel very popu/or genre in the music Iradition of lndio the history
of which tends to arause possionote debotes os different communities lay daim to it. /ts form
had matured over 200 years aga, its basic metodie mode gaining strength from many
streams of music /ike the fo/k, the tribal, the bardic, and the precedent form which was the
dhrupad tradition. The drama in the film is not so much in the poetic scenes set in the ruins of the
famous Mughal court at Mandu, nor in the legends (some traditional, others invented) il tel/s ar
evokes, bul in the way the movie enacts both the history and the characteristics of "khayal" as o
musical form. Through the skilful interweaving of histarical motifs, songs, singers, stories and
dance, the director cuts across all cammunal-sectarian atlempts to appropriate the tradition.
lnstead, the dynamism, flexibility and emotional richness of the music is related to the fusion of
different cu/tura/ currents. In the process, the film offers not only performances by the greatest
"khayal" artists bul deploys o visually stunning cinematic form of narration. Legend, history and
poetry are candensed info o lyrical flow of sounds and images. "/ have lived with the Khayal
form of music since 1 was o child. lt would delight me and yel remain wonderously elusive. lt is
/ike light, 1 thought. And as one makes films with light, one structures them /ike the explorations
and elaborations of Khayal' ; says the director.

T
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1 940 yılında, şimdi Pakistan
sınırlarının içinde yer olan
Larkana'da doğdu. 1 962'de
Bambay Üniversitesi' nin Siyasal
Bilgiler bölümünden mezun olduktan
sonra, 1 965'te Hindistan Film ve
Televizyon Enstitüsü' nden senaryo
yazarı diplaması aldı . Bir yıl daha
ileri yönetmenlik kursuna devam etti.
1 967'de Fransız hükümetinden aldığı
bir bursla, Fransa'da I D H EC'te
sinema eğitimi gördü. Sinema
konusunda ders vermis ve Film ve
Televizyon Enstitüsü ' n d e öğretmenlik
yapmıştır. Sinemayle ilgili çeşitli
makaleler yazmıştır. 1984'te yaptığı
ilk uzun metrajlı filmi "Ta rang"don
önce birkaç belgesel ve kısa metrajlı
film gerçekleştirmiştir. HAYAL
DESTANLARI yönetmenin ikinci uzun
metrajlı filmidir.
Bom in 1940 in Larkana (now part
of Pakistan). He graduated in
Political Science from the University
of Bombay in 1962 and then
studied at the Film and Television
Institute of lndia, obtaining the
dip/oma in Screenplay Wrifing in
1 965 and remaining o further year
to lake the advanced Directian
course. In 1 967, he won o grant
from the French government to
study film in France at IDHEC. He
has lectured extensively and
thaught at the Film and Television
Institute. He has wriflen many
articles on the cinema. He directed
several documentaries and shorts
before directing his first feature,
"Tarang " in 1984. KHAYAL GATHA
is his second feafure film.

CUMHURi YET MATBAACIL/K VE GAZETECiL iK T.A . Ş. 'nin değerli
kotkdonylo gerçekleş�irilmiştir.
We should /ike to thonk CUMHURIYET MATBAACIL/K VE
GAZETECiL iK T.A . Ş. for their contrib utions.

D E K A LOG

POLO N YA

THE DECA L OGUE

POLAND

DEKALOG

DEKALOG
THE DECALOGUE

KRZYSZTOF
KIESLOWSKI

ir dizi TV filminin oluşturduğu DEKALOG, gGnümüz dünyasında On Emir'in nasıl işlediğini
onlaton çağdaş öykülerden meydana gelmekte. Her film farklı oyuncuların yeraldığı, kendi
içinde bütünlük taşıyon bir öyküdür. Filmierin ortak yönü kahromonların yaşadığı yerdir:
Vorşovo'nın sıradon bir bölgesi. Bu dizide bir ortak unsur daha var. Her filmde hep aynı karakter
ortoya çıkormokto: öykünün düğüm noktasından beliren bir Yabancı. Kimdir bu Yabancı? Tanrı 'nın
elçisi mi? Belki de Koder'in? Oradan geçmekte olon biri mi yoksa? Yazarlar bu korarı seyirciye
bırakıyor. . .

B

Polanya kotalik bir ülkedir. Fakat DEKALOG kotolizmin bir analizini yapmaya çalışmıyor. Dizinin
mesajı çok daha evrensel. Filmierin her sahnesi herhangi bir ülkede geçebilir. Bu on öykü Emirler'i
satırı satırına yonsıtmoyı omoçlomıyor; onlara sodık kalmıyor. Öykülerin kohromonlorı, çeşitli
açılardon ele alınora k yorumlanabilecek durumlarla korşıloşmokto. Sonunda, sınırsız seçeneklerle,
Emirler'e tümüyle bağlı kalmanın olonoksızlığı onloşılmokto. Bu dizi ne kolay çözümler, ne hazır
yanıtlar, ne de formüller sunuyor izleyiciye. Öykülerin sonunda bizlere çağdaş dünyoda artık pek
sık sorulmayon sorular kalıyor.
DEKALOG'do, ilk emirler Tanrı ile insan orasındaki ilişkileri ele olmaktadır. Diğerleri ise daha
sıradan, daha "dünyevi" konuları işler. Bu do, bir trojedi olon DEKALOG BiR'den, bir komedi olon
DEKALOG O N 'o kadar uzanan filmierin biçimini etkilemiş. Krzysztof Kieslowski her film için ayrı bir
kameramon seçerek öykülerin biçiminin farklı olmasını, böylece sanatsol sunuşto monotonlukton
koçınmoyı başarmış. Yönetmen Krzysztof Kieslowski, bu programda yer olmayon D EKALOG BEŞ
ve DEKALOG ALTI ' yı oyrı1• bağımsız birer uzun konulu filme dönüştürdü: "Öldürme Üzerine Küçük
Bir Film" ( 1 98 7) ve "Aşk Uzerine Küçük Bir Film" ( 1988 ) . Geçtiğimiz yıl, 8. Istanbul Uluslarorası
Film Festivali'nde gösterilen her iki film de günümüz sinemosının birer boşyapıtı olarak
nitelenmektedir.
HE DECALOGUE -o series of TV films- consists of ten modern parab/es abaut how the
separate commandments function in the world af taday. Each film is o separate and self
contained feature with o different cas!. What the films have in comman is the place where
the heroes live: an average housing esiale in Warsaw Yel anather comman element integrates
the series. In each film, the same seemingiy episodic character appears: o Stranger who usually
turns up at the climax. Who is the Stranger? God's emissary? Or perhaps that of Fate? A chance
passer-by? The authors leave the decision to the viewers . . .

T

Po/and is o Iraditiono/Iy Catholic country. Bul THE DECALOGUE is not an attempted analysis of
Catholicism. The messaage of the series is much more universal. The scene of each film could iust
as well be placed in any other country. The ten staries do not try to be straight illustrations of the
respective commandmenls: they are more perfidiaus than that. The successive heroes face
situatians that cauld be interpreted and taek/ed in various ways. lt soan appears that direct
adherence to the Cammandments is highly complex with all the passible options being improper
ta o greater ar fesser extent. The series presenis na easy solutians, no formu/as. At the end of
each ta/e, there remain the questions that are posed less and less frequently in the modern world.
In THE DECALOGUE, the first commandments cancem the relationship between Gad and man.
later ones dea! with more prosaic and "worldly " matters. This influences the form af the separate
films which vary from tragedy in THE DECALOGUE, ONE to camedy in THE DECA LOGUE, TEN.
Krzysztof Kieslowski has chasen different cameramen for the separate films, the purpase being to
have the stories differ from one anather in style, preventing monotony in artistic presentation.
Director Krzysztof Kieslowski has o/so made additional, autonomous feature film versions of THE
DECALOGUE, FIVE and THE DECALOGUE, 5/X which are not shown in this section: "Krotki film
zabiianiu 1 A Short Film About Kil/ing " (1987) and "Krotki film o milosci 1 A Short Film About
love" (1988). Both films, which were presented !asi year in the 8th Istanbul international Film
Festival, are already regarded as masterpieces of cantemporary cinema.

Vorşova 1 941 doğumlu. 1969
yılında Lodz Devlet Tiyatro ve
Sinema Okulundon mezun oldu.
Daha öğrencilik yıllarında,
televizyon için "Zdjecie 1 Fotoğraf"
filmini yaptı. ilk sinema çalışması
1969 yılında gerçekleştirdiği " Z
miosto Lodzi 1 Lodz Kentinden"dir.
1 970'ten beri onbeş kadar belgesel
film yönetti. 1 9 73'ten sonra,
televizyon için orto-metraj konulu
filmler yaptı . ilk uzun metraj konulu
filmini 1 975'te gerçekleştirdi.
Kieslowski'nin hemen bütün konulu
filmleri festivallerde ödül kazanmıştır.
Bom in Warsaw in /941. In 1969
he graduated from State Theatrical
and Film College in ladz. White
stil/ student, he mode the film
"Zdiecie/Photograph" for television.
He made his debut in 1969 with
"Z miasta lodzi/From the City af
lodz ". Since 1970 he has directed
araund fifteen documentaries. From
1973 onwards, he directed medium
length feature films for television.
He realized his first feature film in
1975. Almost all of Kieslowski's
feature films have won festival
prizes.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1975
1 976
1979
1982
1984
1987

Personel
Blizna 1 Yoro izi
Amater 1 Amatör
Pryzypadek 1 Kör Talih
Ben Kon co 1 Sonsuz
Krotki film o zabijaniu 1
Öldürme Üzerine Kücük Bir
Film
1 988 Krctki film o milosci 1
Ask Üzerine Kücük Bir Film
1 989 D � kolog
·

·
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PO LO N YA

DE KALOG
THE DECA L OGUE

POLA ND

DEKALOG BiR

DEKALOG i Ki

DEKALOG, JEDEN

DEKALOG, DWA

THE DECALOGUE/ ONE

THE DECALOGUE/ TWO

Krzysztol Kieslowski Sena ryo/Screenplay:
Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz Görüntü Yön . /
Cinematography: Wiestow Zdort Kurgu/Editi n g : Ewo Smol
Müzik/Music: Zbigniew Preisner Oyuncu lar/Cast: Henryk
Baronowski, Woiciech Klata, Maia Komorowska, Artur Barcis,
Agnieszka Brustman, M. Borminski, M. Gladkowska Ya p ı mi
Production Co. : Telewizia Polska, ı 7 Woronicza St. , 00-950
Warsaw, POLAND; SFB Tlx: 81 6203 Dünya H a kları/Ex port Agent:
Paltel Agency, ı7 Woroniczo, 00-950 Worsow, POLAND; Tlx:
8 ı 6203; Fax : 48 22 440206

Krzysztol Kieslowski Sena ryo/Screenplay:
Krzysztol Kieslowski, Krzysztol Piesiewicz Görüntü Yön . /
Cinematography: Edward Klesinski Müzik/Music: Zbigniew Preisner
Oyuncu l a r/Cast: Krystyba Janda, Alexander Bardin, Olgierd
Lucaswicz Ya pım/Production Ca. : Telewizia Pols ka, ı 7 Woronicza
St. , 00-950 Warsaw, POLAND; Tlx: 8ı 6203 Dü nya H a k l a rı/Export
Agent: Paltel Agency, ı 7 Woronicza St. , 00-950 Warsaw,
POLAND; Tlx: 8 ı 6203; Fax: 48 22 440206

Yönetmen/Director:

ı98B 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 53'
rzysztol orta yaşlı bir matematik öğretmenidir. Karısı
yurtdışındadır, ı 1 yaşındaki oğlu Pawel 'le birlikte oturur. Baba
oğul birlikte uyum içinde yaşarlar. Satranç oynar, bilgisayar
programları yapar, sporla uğroşırlor. Pawel aynı zamonda onu
düşündüren şeyleri babasına açar; bunların orasında sınıfındaki bir
kız do vardır. Ancak Tanrı ve din hakkındaki konuları halası l reno ile
konuşmak zorundadır. Evlerindeki birçok bilgisayardan birinde
Pawel'in polen kaymaya gideceği göldeki buzun kalınlığını
hesaplarlar. Birgün Krzysztol evde yalnızken mosasındaki bir
mürekkep şişesi aniden çatlar, adam garip bir önseziye kapılır. Koşa
koşa göle gider, dalgıçlar buzdaki bir delikten iki çocuğun cesedini
çıkarmaktadır. Krzysztol tepkisini gizleyemez ve yeni yapılmakta olan
bir kiliseye dalorak tek bir vuruşla mihrobı yerle bir eder...

K

rzysztof, o middle-oged university lecturer in mothemotics,
lives o/one with his eleven-yeor-old son, Powel, his wife
being obrood somewhere. Father and son live together in
hormony, playing chess, working on computer progrommes, and
doing physicol exercises. Powel is o/so oble to to/k to his father
obout things that preoccupy his mind, including o gir/ in his class.
But when he wonts to osk questions obout Gad and spirituolity, he
has to speok to his fother's sister, lreno. They use one of the mony
computers in the house to colcute whether the ice on o neorby lake
is thick enough for Powel to go skoting. Alone ot home one day,
Krzysztof has o presentiment of trogedy when on ink batlle
suddenly crocks on his desk. He rushes to o crowd gothered ot the
side of the lake to see divers recorver the bodies of two deod
children from o ho/e in the ice. In protest, Krzysztof runs info o new
church being built in the oreo and destroys the mokeshift o/tar in
one violent stroke . . .

K

Yönetmen/Director:

ı 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 57'
aslanede bir koğuş müdürünün sabahları yaptığı işleri
izlerken, bu işlerin onun günlük yaşamını oluşturduğunu
anlarız. Bu, yaşamını kimseyi rahatsız etmeden geçirmeye
çalışan, yaşlı ve yalnız bir adamdır. Her sabah, pek ağır kaplardan
küvete sıcak su dökerken, küvetin kenarına tutunmak gereksinimini
duymaktadır. Seyirci bu yaşlı daktorun yalnızlığını ve geçmişini
yardımcısına anlattığı öykülerden öğrenir: aynı bir dizi gibi, her
hafta anlatılan bir bölüm. Ancak günün birinde bu düzeni bozacak
biri çıkagelir. . .

H

otching same o f o hospitol word heod's morning duties, it
is eosy too guess that they constitute his everydoy
routine. He is on old and lonely man who has orronged
his life in o way never to disturb onybody. Eoch morning, he feels
the need to ho/d on the bothtub rim when he pours hat water out
of the too heovy pots. The viewer leorns the reosons of his
loneliness and his post history from o story the old doctor tel/s his
choirwomon: /ike o series, on episode evry week. But one day,
somebody turns up to disturb that routine...

W
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D E KA LOG

POLON YA

THE DECA L OG UE

DEKALOG ÜC

DEKALOG DÖRT

DEKALOG, TRZY

DEKALOG, CZTERY

THE OECALOGUE, THREE

THE DECALOGUE, FOUR

Yönetmen/Director:

Krzysztof Kieslowski Sena ryo/Screenplay:
Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz Görüntü Yön . /
Cinematography: Piotr Sobacinski Müzik/Music: Zbigniew Preisner
Oyu ncular/Cast: Daniel Olbrychski, Maria Pakulnis, Joanna
Szczepkowska Ya pım/Production Co.: Telewizia Polska, 1 7
Woronicza St., 00-950 Warsaw, POLAND; Tlx: 8 1 6203 D ünya
H a k l orı/Export Agent: Paltel Agency, 1 7 Woronicza St. , 00-950
Warsaw, POLAND; Tlx: 81 6203; Fax: 48 22 440206

Krzysztof Kieslowski Seno ryo/Screen play:
Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz Görüntü Yön ./
Cinematogrophy: Krzysztof Pakulski Müzik/Music: Zbigniew Preisner
Oyunc u l a r/Cast: Adrianna Biedrzyuska, Janusz Gaios, Artur Barcis
Ya p ı m/Production Co. : Telewizia Polska, 1 7 Woronicza St. , 00-950
Warsaw, POLAND; Tlx: 8 1 6203 Dü nya H a l< l a rı/Export Agent:
Paltel Agency, 1 7 Woranicza 1 7 St. , 00-950 Warsaw, POLAND;
Tlx: 8 1 6203; Fax: 48 22 440206

1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 56'

1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 55'

oel gecesi: herkesin ailesiyle geçirdiği mutlu bir gün. Janusz,
karısı ve iki küçük çocuğu ile gece ayinine giderek kiliseyi
dolduran kalabalıkla birlikte ilahiler söyler. Asık yüzlü bir
kadın keskin, kötülük dolu gözleriyle onları izlemektedir. Kadının
yalnız olduğu ortadadır. Janusz kadının gözlerinin üzerinde
olduğunu hissedip, ona bakmak için ardını dönene kadar kadın onu
izler. Janusz birdenbire kalabalığın içinde gizleniverir. Eve gidince
Janusz telefonu fişten çeker. Noel kutlamaları, armağanlar,
şampanya. Birden kapı çalınır. Ewa, kilisedeki o asık yüzlü kadın,
dışarıda beklemektedir. Ewa ondan yardım ister; kocası alışverişe
çıkmış ve kaybolmuştur. Janusz karısına çalınan bir arabayı aramaya
gittiğini söyler. -Kadınlar kocalarının yalan söylediğini hemen anlar
ve Ewa ile birlikte kocasını aramaya çıkar. Kenti bir uçtan diğerine
aşarlar. .

eşeli ve hayat dolu genç bir kız olan Anka, eski Paskolya
geleneği uyarınca, önünde uyuyan adamı ıslatmaya
hazırlanır. Ancak birdenbire bir kuşkuya kapılır; bir pasaport,
bir uçak bileti ve komedinin üzerinde görünen sarı bir zarf. Önce
kızla adamın baba k ı z olduğu sanılır. Ancak Anka adamı
havaalanına geçirip, eve dönünce sarı zarfı açar ve gerçeğin her
zaman büyüklerin anlattığı gibi olmadığını keşfeder. Michael'la Anka
arasında, o güne dek baba kız olduklarını sanan bu iki insan
arasında, yeni bir ilişki başlar. Oysa Anka gerçeği hiçbir zaman tam
olarak anlayamayacaktır. .

N

he Christmos Eve - o hoppy day to be spent with one's family.
Jonusz, his wife and two smail children go to o night service
and sing along with the crowd that has gothered in the
church . A sul/en womon wotches him with shorp, evi/ eyes. She is
lonely - this foct is only foo opporent. She keeps sforing ot Jonusz
until he feels her eyes on himself and turns to look ot her.
lmmediately he hides behind the crowd. Bock home, Jonusz
disconnects the phone. Christmos greetings, presents, chompogne.
Suddenly, the door-be/1 can be heord. Ewo, the sul/en womon who
had been in the church, is now woiting outside. He tel/s o lie to his
wife: somebody's cor has been stolen. But he cannot deceive her 
o womon olwoys know when her h usbond is lying . .

T
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Yönetmen/Director:

N

nka, o cheerful and lively young gir/, infends, fallawing the
oncient Eostern trodition, to wet the man sleeping before
her. But something mokes her doubt: o possport, o flight
ticket and on old yellowish envelop seen on the smail bedside
tab/e. At the beginning, the oction looks os if both are doughter
and father, but ofter soying good bye to him ot the airport and
once she is bock home. Anka opens the yellowish envelop and
discovers that, the reality that e/ders to/d us, does not olwoys ogree
with focts os they were. A new relotion wi/1 start between them,
two people that until that moment, thought they were doughter and
fother, olthough she wi/1 never golher up the truth . . .

A

POLAND

THE DECA L OGUE

DEKALOG YEDi

DEKALOG SEKiZ

DEKALOG, SIEDEM

DEKALOG, 05/EM

THE DECALOGUE� SEVEN

THE DECALOGUE� EIGHT

Yönetmen/Di rector:

Krzysztof Kieslowski Sena ryo/Screenplay:
Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz Görüntü Yön . /
Cinematography: Doriusz KucMüzik/Music: Zbigniew Preisner
Oyuncular/Cast: Anna Polony, Maia Barelkowska, Wladyslav
Kowalski, Boguslav Linda Ya pım/Production Co. : Telewizia Polska,
17 Woronicza St. , 00-950 Warsaw, POLAND; Tlx: 8ı 6203 D ünya
H a k l a rı/Export Agent: Poltel Agency, ı 7 Woronicza St. , 00-950
Warsaw, POLAND; Tlx : 8ı 6203; Fax: 48 22 440206

Yönetmen/Director: Krzysztof Kieslowski Sena ryo/Screen p l a y :
Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz Görüntü Yön ./
Cinematography: Andrzei Jaroszewicz Müzi k/Music: Zbigniew
Preisner Oyunc u l a r/Cast: Mario Kosciatkowska, Teresa Marczewska
Yapım/Production Co. : Telewizia Po ls ka, ı 7 Woronicza St., 00-950
Warsaw, POLAND; Tlx: 8 1 6203 D ü nya H akla rı/Export Agent:
Paltel Agency, ı 7 Woronicza St. , 00-950 Warsaw, POLAND; Tlx:
8ı 6203; Fax: 48 22 440206
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eş yaşındaki Ania bir kabus görür. Bakıcısı Ewa onu
sakinleştirmeye çalışır. Ewa'nın kızı Maika yaşamını değiştirme
çabasındadır. Kanada'ya gitmek üzere pasaport almak için
başvurur ve gitmeye kararlı olduğu her davranışından bellidir. iki
kadın Ania'yı bir kukla oyununa götürür, ancak Ania kaçar. Onu
tiyatronun kulisinde ararlar; oysa Ania oyununu sürdürmeye kararlıdır.
Başka bir gün bir kırda, bir atlı karıncode Maika Ania'ya gerçek
annesinin kendisi, olduğunu söyler. " Beni kaçırdın değil mi?" Woitek
şehir dışında, ohşap bir kulübede oturur. Yaklaştıklarını görünce
Maiko'ya kızın o kız olup olmadığını sorar. Cevap olumludur.
Woitek Ania'nın babasıdır, ancak onu daha önce hiç görmemiştir. . .

ofia gibi insan az bulunur. Alçakgönüllü, sevecen, akıllı bir
kadındır o. Üniversitede öğretim görevlisi bu kadının kitapları
birçok dile çevrilerek, tüm dünyada yayınlanmıştır. Sınıfı onu
hayranlık ve dikkatle dinleyen öğrencilerle doludur. Küçük bir
dairede oturur, eski bir arabası ve zaman zaman kendisinin tamir
ettiği bir çantası vardır kadının. Ancak iyice bakıldığında, Zofia
bazen garipleşir; başını yana eğerek, dalgın dalgın pencereden
dışarıyı seyreder. Her gün, bir zamanlar oğlunun yaşadığı odaya
taze çiçek koyar. Günün birinde Zofio 'nın sınıfına yeni bir öğrenci
gelir. Bu Polanya asıllı bir Amerikalıdır ve Zofia ile daha önce New
York'ta tanışmıştır. En beklenmedik anda geçmiş tekrar artaya çıkar . .

nia, o five-year-ald gir/, has o nightmare. The woman who
looks after her, Ewa, tries to ca/m the child. Ewa 's
daughter, Ma;ka, is trying to change her life. She files for o
passport to go to Canada and her determination to go shows in
her evry move. The two women lake Ania to o puppet show where
the child disappears. They search for her in the theatre wings bul
Anio is determined to continue her game. Another time in o
meadow on o merry-go-round Ma;ka tel/s Ania that she's her real
mother. "And you kidnapped me, right?" Wo;tek lives in o wooden
hut in the suburbs. When he sees them approach, he asks Maika if
the little gir/ is really the one. He is her father, but he's never seen
his daughter before. .

here are few people /ike Zofia. Modest, gentle, intelligent, she
teaches at the university. Her books are translated and
published all over the world. Her dasses are attended by
admiring and attentive students. She lives in o smail apartment,
drives an old car and mends her own briefcase. Bul if one lokks
closely, Zofia has o vague look from time to time, tilting her head to
the side and sforing pensively out the window. And every day she
puts fresh flowers in an empty room in her apartment. In the post
her son lived in this room. One day, o new student enrolls in Zofia's
class. She's o Polish-bom American who had already met Zofia in
New York. When least expecting il, the post has resurfaced...
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THE DECA L OGUE

DEKALOG DOKUZ

' '-POLAND .

DEKALOG ON

DEKAWG, DZIEWIE

DEKALOG, DZIESTE

THE DECALOGUE, N/NE

THE DECALOGUE, TEN

Yönetmen/Director:

Krzysztof Kieslowski Sena ryo/Screenplay:
Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz Görüntü Yön . /
Cinematography: Piotr Sobacinski Kurgu/Editing: Ewa Smal
Müzik/Music: Zbigniew Preisner Oyuncular/Cast: Ewa Blaszczyk,
Piotr Machalica, Artur Barcis, Jan Jankowski, Jolanta Pietek
Gorecka, Katarzyna Piwowarczyk, Jerzy Trela, M. Boratynska, R .
Berger Ya pım/Production Co. : Telewizia Polska, 1 7 Woronicza St.,
00-950 Warsaw, POLAND; Tlx, 81 6203 Dü nya H a k l a rı/Export
Agent: Paltel Agency, 1 7 Woronicza St. , 00-950 Warsaw,
POLAND; Tlx, '816203; Fax, 48 22 440206

Yönetmen/Director: Krzysztof Kieslowski Sena ryo/Screen play:
Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz Görüntü Yön . /
Cinematography: Jacek Blawut Kurgu/Editing: Ewa Smal
Müzik/Music: Zbigniew Preisner Oyuncular/Cast: Jerzy Stuhr,
Zbigniew Zamachowski, Henryk Bista, Olaf Lubaszenko, Maciei
Stuhr, Jerzy Turek, A. Gornostai, H. Ma i cherek E. Panas, D.
Kozakiewicz Ya p ı m/Production Co.: Telewizia Polska, 1 7 Woronicza
St. , 00-950 Warsaw, POLAND; Tlx, 81 6203 D ü nya Hakları/E xport
Agent: Paltel Agency, 1 7 Woronicza St. , 00-950 Warsaw,
POLAND; Tlx, 81 6203; Fax, 48 22 440206
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ir dizi tahlil ve muayene sonucunda, 30 yaşlarındaki kalp
cerrahı Roman'ın iktidarsız olduğu anlaşılır. Karısı Hanka ile
sürdürdüğü mutlu evliliğin sona ereceğini sanarken, Hanka
ona karşı duygularının değişmediğini söyler. Oysa Roman gittikçe
artan bir kıskançlık ve kuşkuya kapılır, ve karısını izlemeye başlar.
Hanka sevgilisiyle annesinin boş evinde buluştuğunda, bir dolabın
arkasına gizlenerek onları izler. Karısı onu görünce, birbirleri için ne
kadar önemli olduklarını ve birbirlerinin ne cak sevdiklerini anlarlar.
Bir süre ayrı kalmak ve sorunlarından uzakl� şmak için Hanka'nın bir
kayak gezisine çıkmasına karar verirler. Evlat edinmeyi de
düşünmektedirler. Ancak bir gün Roman, Hanka'nın sevgilisini
arabasının üstüne bir çift kayak yüklerken görünce kaçınılmaz
sonuca varır. H anka bir traiediyi önlemek için eve koşar. .

abalarının cenazesi, ortak hiçbir yönü olmayan iki kardeşi,
Jerzy ve Artur'u biraraya getirir. Babalarının evini dolduran
madeni kutuların içinde onun eşsiz pul koleksiyonunu bulur ve
satmaya kcırar verirler. Pul piyasasını iyice araştıran kardeşlerin
küçüğü, şarkıcı Artur, eve bir pul kulübünün başkanını getirir. Başkan
onlara ellerinde bir hazinenin yattığını söyler. Artur eve taşınır, iki
kardeş daireyi daha güvenli hale getirir, albümlere bakarak birlikte
saatler geçirirler. Artur müzik yaşamını ihmal eder, Jerzy karısını
bırakıp geceleri babasının evinde kalır. Pul tutkuları öyle bir noktaya
varır ki, Jerzy az bulunur bir pulu alabilmek için bir böbreğini
vermeye razı olur. Ancak çok geçmeden ev soyulur. iki kardeş de
birbirinden şüphelenir ve polise haber verir. Ancak pullar onları bir
kez daha biraraya getirmiştir. .

fter many tesis and examinations, Roman, a cardio-surgeon
in his 30s, has been diagnosed as impotent. He is
convinced that his happy marriage ta Hanka wi/1 now came
to an end, bul his wife tries to comfort him by saying that her
feelings haven't changed, Roman, however, is passessed by a
growing ;ealousy and suspicion that his wife is being unfaithful, and
takes to spying on her - event to hiding behind a wardrobe when
hanka is with her young /over in her mother's empty fiat. When she
discovers him there, they both come to realize how important they
are to one another, how much they love one another. lt is decided
that Hanka should go away for a while - on skiing trip - so that
they can both gel same distance from each other and their
problems. They alsa begin to think of adapting a child. However,
one day Roman sees Hanka 's former /over packing a pair of skis
into his car and makes the ineviiab/e conclusion. Hanka rushes
home from the resort to try to avert o tragedy. . .

he funeral of their father brings together two brothers, Jerzy
and Artur, who have nothing in common. Their father's tiny
fiat is full of metal chesis containing his extensive stamps
collection, which both brothers agree musl be so/d. After making
enquiries at a stamp-collecting market, Artur, the younger of the
two and a pop musician, brings the president of a stamp club back
to the fiat. He tel/s them that they have fortune on their hands.
Artur moves into the fiat; the brothers make the place secure and
spend hours paring over the albums. artur neglects his musical
career and Jerzy spends nights away from his wife to stay at the
fiat. Their obsession with the stamps comes to o point where Jerzy
is prepared to sacrifice o kidney to obtain a rare stamp. But then
the fiat is burgled. Both brothers immediately suspect each other
and report it to the po/ice. However, stamps bring them tagether
once more. . .
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1943 -47 Gente del Po 1 Po insanlan (kısa 1 short film)
1 948 N .U. (Nettezzo Urbono) 1 Çöpçüler (kısa 1 short film)
1 949 L'Amoroso Menzogno 1 Aşık Yalan (kısa 1 short film)
Superstizione 1 Botıl Inanç (kısa 1 short film)
Sette conne un vestito 1 Yedi Bostan Bir Ceket (kısa 1 short film)
1 950 La villa dei mosiri 1 Canavarlar Viiiası (kısa 1 short film)
La funivia dela Faloria 1 Faorio'nın Teleferiği (kısa 1 short film)
1 950 Cronaco di un omore 1 Bir Askın
Güneesi
'
1 952 1 vinti 1 Yenikler
1 953 La signora senza camelie 1 Kamelyasız Kadın
L'amore in citta 1 Kentte Aşk (on episode 1 bir bölüm)
1 955 Le emiche 1 Kadınlar Arasında
1 957 ll grido 1 Çığlık 1 960 L'Avventuro 1 Macera
1 961 La notte 1 Gece
1 962 L'Eclisse 1 Botan Günes'
1 964 ll deserta rosso 1 Kızıl çöl
1 965 1 tre volti l Üç Yüz (on episode / bir bölüm)
1 966 Blow-Up 1 Cinayeti Gördüm
1 9 70 Zabriskie Point
1 9 72 Chung Kuo - La cina 1 Çin
1 9 75 Professione: Reporter 1 Yolcu
1 9 79 ll mistera di Oberwald 1 Oberwald Gizemi
1 982 ldentificozione di una donno 1 Bir Kadının Tanımlaması
1 990 The Crew 1 Müretlebat

/

talyan. 29 Eylül 191 2'de Ferroro'do doğdu. 1 935 yılında Bologno
Ü niversitesinde ekonomi ve ticaret bölümünden mezun oldukton
sonra 16 mm'lik deneysel filmler çekti, senaryolar yazdı ve bir
bankoda çalıştı. 1 9 39'do Roma'ya giderek, Faşist Portinin resmi
sinema dergisi "Cinemo"yo makaleler yazd ı . Çok geçmeden ünlü
italyon sinema okulu Centro Sperimentole di Cinemotogrofio'do
sinema okumaya karar verdi. Bu okul o günlerde faşizm karşıtı
direnişin en canlı merkezlerinden biriydi. Meslek yaşamı gerçek
anlamda 1 942'de Rossellini'nin "Un piloto ritorno 1 Bir Pilot Döndü"
filminin senaryosuna katkıda bulunmasıyle başladı. ilk filmi Po
vadisindeki yaşamla ilgili bir belgesel olon "Gente del Po 1 Po
insonlon"no 1 943'de boslodı, ancak 1947'de bitirebildi . Bunu
izleyen üç yılda altı kısa b elgesel çekti. 1 950'de 38 yoşındoyken, ilk
konulu filmi "Cronoco di un Arnare 1 Bir Aşkın Güncesi' ' ni yönetti.
O zamonlar fazla dikkat çekmeyen bu film, ileri yıllarda o ünlü
bireysel biçemine dönüşecek unsurlar !aşıyordu. Izleyen on yıl içinde
dört film yönetti ve Fellini'nin "The White Sheik 1 Beyaz Şeyh"
filminin senaryosuna katkıda bulundu. 50'Ii yıllarda eleştirmenlerin
olumlu yaklaşımı bir konulu film yönetmeni olarak ono destek verdi.
1 960'do ilk uluslarorası boşansı olon ve kendine özgü estetiği,
teması ve komero biçemiyle olgunluk dönemini haber veren
" L'ovventuro 1 Mocera"yı çekti. Bugünlerde, 78 yaşında, onbeşinci
konulu filmi olacak "The C rew 1 Mürettebot" üzerinde
çalışmaktadır.

to/ian. Bom in Ferrara, /taly, 29 Seplember 1912. After
gradualing from the University of Balogna in 1935 with a
degree on Economics and Cammerce, he experimented with 16
mm films, wrole film seripts and warked for o bank. He wenl ta
Rame in 1939 and !here he contributed articles to "Cinema ' ; the
aHicial film magazine of the Fascisl Party. He soan decided to
pursue cinema seriously in the Centro Sperimentale di
Cinemotografia, the famous /ta/ian film school and then a lively
center of anli-fascisl resistance. His career praper began in 1942,
with his collaboralian on the script of Rossellini's "Un pilota
rilorna ". His own first film, "Genle del Po' ; o documenlary aboul
life in the Po vol/ey, was begun in /943 bul cauld not be completed
until 1947. During the nexl three years he directed six shart
documenlaries. In 1950, at 38, he fina/Iy directed his first feature
film, "Cronoca di un amore'; largely unnoliced though il conlained
many elemenis that would crystallize info his highly individualistic
and acclaimed style. During the nexl ten formative years, he
directed faur films and o/so co/laborated on the script of Fellini 's
"The White Sheik ' � His career as o features director was given a
boost by the support of critics in the Fifties. In 1960 he scored his
first inlernational triumph, "L'a vventura '; which marked the coming
of maturity of his unique aesthetic and af his theme and his camera
style. At age 78, he is currently working on his fifteenth feature film,
"The Crew ' �

Antonioni' nin sineması bir kimliksizlik ve değişim sinemosıdır. Hemen
tüm filmlerinde, klasik Hollywood sinemosında varolon izleyicinin
!ilmin kohromonıylo özdeşleşme isteğine ya do kurmaca filmierin düz
bir anlatım çizgisi biçiminde seyircinin üzerinde yarattığı gerçeklik
izlenimine ters düşen görsel yapılar göze çarpar. Antaniani ilk
konulu filminden itibaren aklını kurcalayan, insan rolünün ve
tavırlannın yetersizliği temasını işledi. Boşansının doruk noktası, açık
koromsorlığının dramatik ve görsel bir anlatıma kavuştuğu, " Le
emiche 1 Kadınlar Arasında" ve " l l deserta rosso 1 Kızıl Cöl "
arasındaki on yıllık dönemdir. Neşe ve gülmeceden alabi ldiğine
uzak yapıtlanyle Antonioni, kendini izleyicisine duyarlı ve derin bir
ahlakçı olarak !anılmıştır.

Antonioni's cinema is one o f non-identificalion and displacement. In
o/most all his films shots can be faund slriking emphasis on visual
slruclure works in opposilion to the spectator's desire to identify, as
in classical Hollywood cinema, with either o pratagonist's existential
situation ar with anything /ike o seamless narrative conlinuity - the
"impression of reality " so often evoked in con;unclion with the
eHecl of ficlion films on the spectator. Antaniani has exhauslively
pursued the theme preoccupying him since his firsl feature film, the
inadequacy of human ro/es and attitudes. Antoniani's greatest
achievemenl was in those films of the decade between "Le
amiche" and "// deserta rosso" in which his lucid pessimism found
assured dramalic and visual expression. In o body of work o/most
devoid af light-heartedness and humaur, he has shown himself to
be o sensilive and prafound mara/isi.
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BiR ASKI N GÜNCESi

CRONACA DI UN AMORE
STORY OF A LOVE AFFA /R

Yönetmen/Director: Michelongelo Antaniani Sena ryo/Screenplay:
Michelongelo Antonioni, Doniele Donzo, Silvio Giovaninetti
Görüntü Yön . /Cinematography: Enzo Seralin Kurgu/Editing: Morio
Calangeli Müzik/Music: Giovonni Fusco Oyuncu lar/Cast: Lucia
Bose, Massimo Girotti, Ferdinondo Sarmi, Gina Rossi, Moriko
Rovsky Ya pımcı/Producer: Franco Villoni, Stefono Coreıto Yap ı mi
Production Co. : Viiiani Film Kaynak/Source: Ente Gestione per il
Cinemo, Via Tuscolono, 1 055, 001 73 Rame, ITALY; Tlx , 620478
cincit; Fax, 39 6 7222090

1 950 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 96'
ntaniani ilk uzun metrojlı filminin konusunu bir polisiye
soruşturmanın çevresinde geliştirir. Kuzey itolya'doki büyük
şehirlerden birinde, önemli bir iş adamı, korısı Poolo'nın
gözlenmesi için bir özel dedektif tutar. Dedektif kısa sürede
Poolo'nın yıllar önce doğduğu kentte başlayan b[r ilişkiyi hala
sürdürdüğünü ortaya çıkarır. Şimdiki sevgilisi Guido, o yıllarda
Poolo'nın arkodası Giovonno ile nisonlıdır. Giovonna bir müddet
sonra bir osonsö� boşluğu na düşer� k ölmüştür. Çift, tom açıklığa
kavuşmayon ve ölümle sonuçlanan bu koza nedeniyle dedektifin
kendilerini hala izlediğinin forkındodır. Herşeyi göze alıp Paolo'nın
kocasını öldürmeye karar veririlerse de, adam daha önce ölüverir.
Ancak bu son onları mutluluğa uloştırmoyocoktır. . .

A

Bu ilk uzun metrojlı filminde bile Antaniani daha sonraki filmlerinin
ono temasını oluşturan "Koderin insan yaşamındaki rolü, ve insanın
yaşamını ve koderini kontrol etmekteki çaresizliği nedeniyle duyduğu
suçluluk" kavramları üzerine büyük bir yoğunlukla eğilir. O güne
kadar Yeni-Gerçekçilik okımını izleyen sinemacılar orasında bir
belgesel ustası olarak yer olon Antonioni, BiR AŞK I N GÜNCESi 'nde
bu akımdon uzokloşır. Film, zengin ve evli bir kadın, parasız sevgilisi
ve bir araba kozasında ölen kocası orasında geçen öyküsüyle
doğrudon Amerikan polisiye filmleri geleneğine boğlonır. Ama daha
bu filmde bile, Antaniani sinemosının belirleyici özelliklerini fark
etmek olasıdır, Şehir sokaklarının insanı etkileyen imgesi; oldukça
karmaşık kamero hareketlerinin izlendiği bölümler; çözümlenemeyen
gizem öğesi; ve en önemlisi güzel, erotik bir kodının parasız
sevgilisiyle karmaşık ilişkisi . . . Film özellikle Fransa'da birçok
eleştirmen tarafından heyecanla karşılanmıştı .

po/ice investigotion forms the frome of Antonioni's first fu/1/ength film. An emineni businessman living in Northern ltoly
hires o privote detective to follow his wife Poolo. In o short
while the detective finds out that Poolo had been corrying on on
offoir which had storted years ogo in her notive town. Her /over,
Guido, wos then engoged to Poolo 's friend Giovonno. A short
while ofter, Giovonno had fal/en down o lift-cage and died. The
couple are well owore that the detective is spying on them becouse
of this unexploined and occidentol deoth. Bul they stil/ decide to
murder her husbond, bul he dies before they can do so, which
does not contribute to their hoppiness. . .

A

In his first feoture film, Antaniani alreody dea/s with greot intensity
whot were to become comman themes in his work: the role of foith
in our lives, and our sense of guilt in being unob/e to control either.
Bul the film morked o deporture from the tenets of Neo-Reolism
within which Antaniani had worked os o documentorist. The story
of o rich morried womon, her poor /over, and the deoth of her
husbond in o cor crosh, it drew directly on the American thriller
conventions. Mony quolities were olreody opporent which were to
distinguish Antonioni's loter work: the hounting imogery of city
streets, same sequences of remorkobly complex comero movements,
the element of unsolved mystery, and above all the confrontotion of
o beoutiful, erotic womon with on impoverished /over. . . Severol
critics, especiolly in Fronce, noticed the film with enthusiostic
opprovol.
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1 VINTI
THE VANQUISHED

Yönetmen/Director: Michelongelo Antaniani Sena ryo/Screen p l a y :
Suso Cecchi d 'A mico, Michelongelo Antaniani Görüntü Yön ./
Cinematography: Enzo SerofinKurgu/Editing: Eroldo Do Roma
Müzik/Music: Giovonni Fusco Oyuncular/Cast: Etchiko Choureou,
Jeon-Pierre Mocky, Jacques Sempey, Henry Poirier, Annie Noel
Ya pım/Production Co. : Film Costellozione ( Rame), S.G.C. ( Paris)
Kayna k/Source: Ente Gestione per il Cinemo, Vio Tuscolono, 1 055,
001 73 Rame, ITALY; Tlx: 620478 cincit; Fax: 39 6 7222090
1 952 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz ( B&W) 1 1 1 0'

aris: iki genç kız ve dört delikanlı ailelerinden habersiz pikniğe
gider. Delikanlılardon üçü, dördüncü delikanlı Pierre'den nefret
etmektedir. Zengin bir ailenin oğlu olon Pierre kızlardon biriyle
bir macera yaşamaktadır. Aynı kız daha önce And re' nin sevgilisi
olduğundan, Andre bu çifti kıskonmoktodır. Georges'un aklına bir
fikir gelir; Pierre'i öldürüp parasını çolorok, Fransa'dan koçocoklardır.
Andre bobasının toboncosıylo büyük bir soğukkanlılık içerisinde
Pierre'i öldürü r. Ancak bu cinayet boşa işlenecektir, çünkü Pierre'in
üzerinden çıkan porolar sohtedir. . . Roma: Zengin bir ailenin tek oğlu
Cloudio uyuşturucu ticareti yaparken, polis tarafındon baskıno uğrar.
Kendisini durdurmaya çalışan bir polisten koçmak isterken onu
öldürür ve düşerek yorolonır. ilk gün amaçsız şekilde dolaştıkton
sonra kız arkadaşının evine sığınır. Kız onu doktora gitmeye ikna
eder, ancak Cloudio son dakikoda kaçar. Evinden başka gidecek
yeri kalmamıştır. Oysa polis onu orada beklemektedir. . Londra:
Aubrey Hallan bir gazetenin yazı işleri müdürü olon Ken'e bir
makale önerir. Haber porktc bulduğu bir kadının cesediyle ilgilidir.
Makale yoyınlondıgındo Hol len üne kavuşur. Genç adam köpek
yarışlarında bohis oynoyarok kazanır. Çok geçmeden Ken'e katilin
kendisi olduğunu, ancak delil yetersizliğinden ono karşı dava
açılomoyocoğını söyler. Ancak ifadesindeki çelişkiler polisin ono
karşı soruşturma açmasına neden olur. .

P

YENiKLER, 2 . Dünya Savaşı sonunda Fransa, itolyo ve i ngiltere
gençliğinin durumunu üç ayrı bölümde inceler, eleştirir. Bu üç ülke
gençliğinin boşıboş, amaçsız, sonuçsuz ve suç işlemeye yönelik
yaşamlarını anlatır. Fransa ve itolyo bölümleri aile ve toplum
kurallarıyla çalışan, cinayetler işleyen çocukların öyküsüdür. Üçüncü
bölümde ise kusursuz bir cinayet işleme sevdasındaki manyok bir
kadın katilinin serüveni anlatılır. Antonioni, bu genç suçluların
faaliyetlerini yansıtırken, belgesel sinema ruhuno yeniden yaklaşmıştı.
Bu !ilmin başı sonsürle sürekli derde girdi: itolyon sonsürünün
isteğiyle, Antonioni'nin öyküde göstermeye çalıştığı Yeni-Faşist
eğilimlerin yumuşotılmosı gerekirken, !ilmin gösterimi Fransa'da
yıllarca tümden yosoklonmıştı.
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aris: Twa young gir/s and faur young ma/e students go to o
picnic withaut their family's cansen!. Three of the students
hale the fourth one, Pierre, o rich boy who has on offoir witf
one of the gir/s. The same gir/ used to be the sweatheart of Andre
and he is iealaus of them. Georges, has on idea; they should kil/
Pierre in order to rob him so that they wi/1 have enough money to
leove Fronce. Andre cold-bloodedly kil/ Pierre with his fother's gun.
But their erime is proven useless since the money is fake. . . Rame:
C/audio, the only son of o weolthy family, is roided by po/ice while
he wos drug trofficking. As he tries to escope he kilis o paliceman
who has been trying to stop him and hurts himself while iumping.
After two doys of wondering araund he tokes shelter in his
girlfriend's house. She convinces him to see o doctor, bul C/audio
flees ot the lost minute. He doesn't have ony other ploce to go
than his home. Bul the po/ice is woiting for him there. . . London:
Aubrey Hallan proposes on article to Ken, the edifor of o
newspoper, obout his lost discovery: on ossosinoted womon's body
which he has found in o park. Hallan becomes fomous when his
orticle is published. He gombles on the dog-races and wins. After c
few doys he canfesses Ken that he wos the murderer but there
wosn't ony possibility of opening o cose ogoinst him due to lock of
evidence. Yel, the controdictions in his testimony is enough for the
po/ice to start on investigotion . .

P

1 V/NT/ investigotes and comments in three paris on the candilian o·
French, /to/ian and British youth ofter the WW2. lt deseribes the
empty, aimless and irresponsible lifestyles of the youth inclined for
erime in these three countries. The French and /to/ian episodes tel/
the story of gir/s and boys in o constont conflict with their fomilies
and society, who end up os murderers. The lost part is obout o
psychologicolly disturbed lody-killer whose mind is preoccupied
with committing o perfeci erime. Antaniani returned nearer to
documentory spirit in treoting the activities of these young
delinquents. The film had difficulties with censorship in ltoly, wherE
Antonioni's proposed depiction of neo-Foscist octivity had to be
wotered down, and in Fronce, where the film wos bonned for
severol years.

TRIBU TES

I TA L Y

KAMELYASIZ KADl N
LA SIGNORA SENZA CAMELlE

LADY WITHOUT CAMELLIAS

Yönetmen/Director: Michelongelo Antaniani Sena ryo/Screenplay:
Suso Cecchi d 'Amico, Froncesco Moselli, P.M. Posinetti, bosed on o
story by Michelongelo Antonioni Görüntü Yön . /Cinematogra phy:
Enzo Seralin Kurgu/Editing: Eroldo Do Roma Müzik/Music: Giovonni
Fusco Oyuncular/Cast: lucio Bose, Andreo Cecchi, Gino Cervi,
Ivan Desny Ya pımcı/Producer: Domenico Forges Dovonzoti Ya p ı mi
Production Co. : Produzioni Domenico Forges Dovonzoti, Enic
Kayna k/Source: Ente Gestione per il Cinemo, Vio Tuscolono, 1 055,
001 73 Rame, ITALY; Tlx, 620478 cincit; Fax, 39 6 7222090

1 953 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz ( B&W) 1 1 05 '
opımcı Gianni Fronchi küçük b i r dükkondo Cloro'yı keşfeder
ve onu ikinci sınıf bir filminde oynotmoyo karar verir. Ertesi
gün, film setinde genç kadına evlenme teklif eder. Cloro ' nın
kuşkularını dinlemek istemeden onu bolayına sürükler. Ancak
dönüslerinde, korısının artık ikinci sınıf, ucuz filmlerde
oyno yomoyocoğını söyler ve ilk filmini tamamlamasına izin vermez .
Yapocak hiçbirşeyi kalmayon Cloro, içinden geçenleri yönetmen
Ereele'ye açar. Gionni, Cloro'nın büyük bir Jeonne d 'Arc
prodüksiyonundo oynamasını uygun görür. Ancak film Venedik Film
Festivali' nde yuholanınco, Cloro sinema solonunu terkeder.
Kendisine yaklaşmaya çalışan, lilmde ufak bir rol oynamış olon
Nordo'yu do reddeder. "Jeonne d'Arc", Roma'da gösterimden
kaldırılır. Bu orada filme para yolıranlar Gionni'yi sıkıştırmoktodır.
Cloro Gionni'den yeni filminde bir rol ister, ancak Gionni ono
yalnızca önemsiz bir rol önerir. Cloro büyük bir oyuncu olacağını
düşünmekle yonıldığını onlamaya başlar..

Y

C

/ara is discovered in o shop by o film producer, Gianni
Franchi, and made the sfor of o "B" picture. Next day, on
the set of the film, Gianni proposes to her, overrides her
doubts and whisks her oH on honeymoon. When they return he
decides that "B" pictures are not good enough for his wife and
refuses to fet her finish the film. Left with nothing to do, C/ara
confides in the director, Ercole. Gianni decides that C/ara should
sfor in o big production of Joan of Are. When it is booed at the
Venice Film Festival, C/ara flees from the cinema and is approached
by Nordo, who had o smail part in the film. She turns him down.
Joan of Are is taken oH in Rame and Gionni is pressed by his
backers for !heir money. C/ara asks Gianni for o part in his new
film, but he oHers her an insignificant role. C/ara begins to realise
that she has been foolish 'in hoping to become o great actress. . .
The workings of the film industry are viewed with an acrid eye
reminiscent of Antonioni's distate for the "fumetti' ; and the
treatment of failed glamour recai/s Scott Fitzgerald, whose work
Antaniani admires. Above all, the imagery of the film, with the
characters viewed in relation to the physical surroundings of the
studio ond the streets of Mi/on, shows Antonioni's deve/aping
assuronce in his third feoture film.

Film sanayii, Antonioni'nin "fumetti " ye duyduğu nefreti anımsatan
sert bir gözle ele alınır bu filmde ve sönen yıldıza karşı değişen
tutum, Antonioni'nin hayran olduğu Scott Fitzgerald yapıtlarını
ondırır. Hepsinden önemlisi, stüdyonun ve Milono sokaklarının
görüntüleriyle bağlantılı olarak irdelenen karakterler ve !ilmin
betimlenmesi, Antonioni' nin bu üçüncü konulu filminde ortan
özgüveninin birer göstergesidir.
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KAD l N LAR ARASI N DA

THE GIRL FRIENDS

Michelongelo Antaniani Seno ryo/Screen p l o y :
Michelongelo Antonioni, bosed on the novel "Tre donne sole" by
Cesore Povese Görüntü Yön . /Cinemotogrophy: Gionni Di Venonzo
Kurgu/Editi n g : Eroldo Do Roma Müzik/Music: Giovonni Fusco
Oyunculor/Cost: Eleonoro Rossi Drogo, Gobriele Ferzetti, Valentino
Cortese, Modeleine Fischer, Yvonne Fourneoux, Franco Fobrizi
Yo p ı mcı/Producer: Giovonni Addessi Yo p ı m/Production Co. :
Trionfolcine Koynok/Source: Ente Gestione per il Cinemo, Vio
Tuscolono, 1 055, 001 73 Rome, ITALY; Tlx: 620478 cincit; Fax : 39 6
7222090
Yönetmen/Director:

1 955 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz ( B&W) / 1 04'
oksul bir çevreden gelen iş kodını Clelio, doğduğu kent olon
Torino'yo dönerek bir moda mağazasının şubesini açar.
Mutsuz genç bir kadın olon Rosetto'nın, otelde yanındaki
odada intihoro kalkışmasından sonra sosyete çevresinden bir grup
insanın yaşamına karışır. Rosetto, Lorenzo adında bir ressomo
çılgınca oşıktır. Lorenzo ise kendisinden daha başarılı bir sanatçı
olon korısı Nene'yi kıskonmoktodır. Grubun bir başka üyesi Momino,
kocası tarafındon terkedilmiştir. Canı sıkılan genç kadın
mutsuzluğunun hıncını çevresinden çıkarır. Cleilo, bir mimarın osistonı
olon genç Corlo'yo aşık olur, ancak onunla evlenirse, boğımsızlığı
do noktolonocoktır. .

Y

KADlN LAR ARASINDA, "Mocero"nın yarıdon böldüğü bütünün ilk
yarısından, özde tom anlamıyla bir Antaniani filmi. Yönetmen hala
özgün biçemini aramaktadı r, oma 50'1i yıllarda çevirdiği filmlerle
konularını bulmuştur bile. Bu filmde tema zengin, umutsuz, tembel ve
şımorık bir grubun, o grubun dışından daha faal bir yabancının
gözlerinden onlrnılmosıdır. Uyuşuk bir sıkıntı, bir yondon porasal
boşarı diğer yondon sanatsol başarısızlıkla birlikte yaşamosını
öğrenmek, bu filme de konu olon Cesore Povese romonlarının ono
hotlorıdır. Antaniani romanı uyorlorken, kendi bakış açısını do yapıto
katmış. Konu olarak film, sıradon bir melodromın içinde basmakalıp
bir üçgen motili. Filmi önemli kılan ise onlatım biçemi ve Povese'nin
yapıtını tümüyle yansıtan atmosfer. Usta ve keskin bir kişileştirme
lilmde hemen göze çarpar. Film, alışılmadık bir biçimde, on kişisine
de aynı önemi verir. Kişilerin birbirleriyle olon ilişkileri, Antonioni ' nin
diğer filmlerinde de olduğu gibi büyük bir ustalıkla ele alınmıştır,
oyunculuk ise kusursuzdur. lik kez bu filmle izleyiciye sunulan, uzun
süreli çekimiere dayalı "Antonioni anlatımı" ancak beş yıl sonra
gerçek onlamda değerlendirilebildi. Yine de bu filmde yönetmen
kendi sinema dilini yaratmaktadır. Filmin ono kaygısı, duygularını bir
türlü onlotomodıklorı için birbirlerine sürekli yolan söyleyen insanların
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duyduğu yiliriş ve boşluk hissine serinkanlı ve ince bir gözlemle
yokloşobilmek. Benzer temalar ve Antonioni'nin onları ustaca
değerlendirmesi, yönetmenin KADlNLAR ARASIN DA ile başlayon en
başarılı on yılında derin izler bırakmıştır.

C

lelia, ance o poor gir/ now o career woman, returns to her
native Turin to set up o branch of o fashion shop. She
becomes involved with o circle of society people after
Rosetta, an unhoppy young woman, attempts suicide in the hotel
room next to hers. Rosetta is desperately in love with Lorenzo, o
painter iealous about his wife Nene being more successful as an
artisi. Anather member of the group, Momina, bored and
abandaned by her husband, takes out her unhappiness on the
environment. C/elia fal/s in love with Carlo, o young architect's
assistanl, bul realize that marriage to him wauld put an end to her
independence. . .
L E AM/CHE is certainly quintessential Antonioni, from the other side
of the divide represented by "L'avventura ' � The director was stil/
fooking for his most authoritive manner, bul in the SOs films he had
already found his themes - in this cose, o group of people, rich,
aimless, indolent and querulous, os seen through the eyes of o
more active outsider. The problems of ossuoging boredom, of
teaming to live with monetary success on the one hand and artistic
failure on the other co/or Cesare Povese's novels, one of which LE
AM/CHE is based on. Antaniani adopted the novel bul invested it
with his own distinctive view. Themalica/Iy it is on overage
metodrama featuring o rather trite triongle motif. lt is the narrative
style and the perfectly coptured atmosphere of Povese's writing
which moke the film important. The charocterization is sharp and
subtle. The film is unusuat in giving equol emphasis to ten
characters. The interaction of characters is hand/ed very subtly,
which is Antonioni's hal/mark, and the aciing is excel/eni. The
"Antonioni narrative" introduced here, based on endless tracking
shots had to wait anather five years to be oppreciated. Yel here he
is alreody assembling his own film language. The film's central
interest is in cool and refined observotion of the stote of lass and
empliness felt by people who lie to eoch other becouse they find it
impossible to communicate their feelings. Simi/ar themes and
Antonioni's mosterly hand/ing of them were to distinguish the
greotest decode of his career, which opened with LE AM/CHE.

TR/BU TES

/ TA L Y

C lG LI K

iL GRIDO
THE CRY

Michelengele Antaniani Seno ryo/Screenploy:
Michelengele Antonioni, Elio Bartolini, Ennio De Cancini Görüntü
Yön./Cinemotogrophy: Gianni Di Venanzo Kurgu/Editing: Eraldo
Da Roma Müzik/Music: Giovonni Fusco Oyuncular/Cast: Steve
Cochran, Alida Valli, Betsy Blair, Gabriello Palotto, Darian Gray,
lyn Show, Mirna Girerdi Ya p ı m/Production Co. : SPA
Cinematografica Kayna k/Source: E nte Gestione per il Cinemo, Vio
Tuscolano, 1 055, 001 73 Rame, ITALY; Tlx: 620478 cincil; Fax: 39 6
7222090
Yönetmen/Director:

1 957 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) l l 1 6 '
o vadisinde b i r seker
rafinerisinde calısan Aldo, kocası
·
tarafından uzun süre önce terkedil � n i ;ma ile yaşamaktadır.
Irma kocasının öldüğünü öğrenince, Aldo'yo bir başkası ile
evlenmek istediğini söyler. Aldo onu bütün köyün önünde döver ve
kızlarını alarak, köyden köye, kadındon kadına sürüklenir. Kendini,
yediği darbenin etkisinden bir türlü kurtaramaz ve birlikte olduğu
kadınların hiçbirinde teselli bulamaz. Kimseyle sürekli bir ilişki
kuramayan Aldo Irma'yı unulamaz ve bir gün, Irma'nın kendisini
terkettiği köye perişan bir halde geri döner. Rofineri'nin yüksek
kulesine tırmanan Aldo, eski metresinin gözleri önünde kendini beton
ovluyo otor. . .

P

Gitgide tükenen varoluşa adanmış bir sanat. . . ÇIGLIK, hiçbir yere
varmayan bir yolculuğun üzerine kurulu, son derece başarılı bir
sinemasal ağıttır. Bu film, Antonioni'nin kadınlara ve onların
erkeklerle olan ilişkilerine bakışını tersyüz ederek, kadın karşısında
geleneksel rolünü yitiren erkeğin koyboluşunu ve işe yaramazlığını
anlatır. Senoryodo Yeni Gerçekçi bir !ilmin karşı kahramanı
olabilecek Aldo, ölümcül yozgılı bir çağdaş trajedinin ona kişisine
dönüşmüştür. ÇIGLIK, Antonioni'nin öyküyü tümüyle yeni ilkelere
oturtluğu ilk filmdir. Bu ilkeler ilerki yıllarda sinemanın gelişimini
büyük ölçüde etkilemiştir. Dramatik yapı yönetmenin düşüncelerini
harekete dökmekten çıkar; artık belirleyici rol, düşünceleri, ruh
durumlarını, ilişkileri ve sonuçları ileten ayrı bölümlerin potansiyel
etkisine bırokılmıstır. Aldo'nun bedensel ve düsünsel durumunun
olumsuzluğu Di Venonzo'nun görüntülerinde k'usursuz bir biçimde
yansır. Ancak önemli rollerin bozılarının iyi oynanmomış olması ve
ele alınon sorunların bir işçinin yaşamı için fazla ince oluşu
nedeniyle film inandırıcılıkton uzak bulunmuştur.

/do, working in o sugar refinery in the Po vol/ey, lives with
Irma, whose husbond has long deserted her. Irma leorns of
her husbond's deoth and tel/s Aldo she wonts to morry
anather man. He beots her in front of the viiiage and goes owoy
with their doughter, drifting from ploce to ploce and from womon to
womon. He cannot recover from the blow and other women cannot
bring him consolotion. Unsuccessful in estoblishing o new steody
relotionship, Aldo never forgets Irma. When he returns, los! and
desolote, to the viiiage from where he storted and is reiected by
Irma, he climbs the high tower of the refinery and before the eyes
of his lost mistress throws himself down on to the concrete yord. ..

A

A sonoto obout existence which is foding owoy, IL GR/DO is one of
the most brilliont cinemotic evocotions of on elegioc otmosphere,
built araund the story of o iourney to nowhere. IL GR/DO reverses
Antonioni's preoccupotion with women and their relotionships with
men to focus on the man, showing him los! and ineffectuol when he
can no fonger lake the troditionol role vis-o-vis women. Through the
script, Aldo who could be the onti-hero of o Neoreolist film
becomes the protogonist of o modern trogedy, that of o fatal
destiny. IL GR/DO is the first film in which Antaniani consistently built
the narrative according to completely novel principles, which were
to exert greot influence on the development of the cinemo. The
dromotic structure is no fonger o kinetic corier of the director's
intentions; the decisive role is given to the potentiol effect of the
individuol episodes, which convey thoughts, mental states,
ossociotions, conclusions. Di Venonzo's photogrophy beoutifully
conveys the bleokness of Aldo's physicol and mental londscope;
bul, portly becouse of inodequote aciing in same importont ro/es
and portly becouse the preoccupotions seem foo rorefied for o
working mon's life, the film does not corry greot conviction.
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MACERA
L�Wi NTURA
THE ADVENTURE

Yönetmen/Director: Michelangelo Antaniani Seno ryo/Screenploy:
Michelangelo Antonioni, Elio Bartolini, Tonina Guerra Görüntü
Yön . /Cinemotogrophy: Aldo Scavarda Kurgu/Editin g : Eraldo Do
Roma M ü z i k/Music: Giovanni Fusco Oyunculor/Cost: Gobriele
Ferzelli, Monica Vitti, Lea Massari, Dominique Blanchar, James
Addamo, Renzo Ricci, Lelio Luttazzi, Esmeralcia Ruspoli, Giovanni
Petrucci Yo p ı m/Production Co. : Produzioni Cinematografiche
Europee, Sadete Cinematographique Lyre Koyno k/Source: Ente
Gestione per il Cinema, Via Tuscolana, 1 055, 001 73 Rame, ITALY;
Tlx, 620478 cincil; Fax , 39 6 7222090

1960 1 35 m m . 1 Siyah - Beyaz ( B&W) 1 1 40'
aşanya kolayca ulaşıp elindeki ile yetinmeye karar veren
mimar Sandro, Prenses Patrizia 'nın Sicilya'nın kuzeydoğu
açıklarında verdiği yol partisine katılır. Grupta Sanciro'nun
nişanlısı Anna ve anun en iyi arkadaşı Claudia da vardır. Vol kanik
bir adada kıyıya çıkan grup birden bir fırtınaya yakalanır. Anna,
Sanciro'yla ilişkisindeki kopukluğu düşünerek umutsuzluğa kapılır ve
diğerleri adadan ayrılırken ortadan kaybolur. Kızı bulmak için
sürdürülen neticesiz bir araştırma sonucu, Anna'yı aramaktan yorgun
düşen Sandro ve Claudia arasında yepyeni bir ilişki su yüzüne
çıkar. .

B

MACERA, 1 960 Cannes Film Festivali'nde gösterildiğinde, seyirci
filme ıslık, alkış ve haykırışlarla tepki göstermişti. Ancak böyle
davranarak beğenilerini belirtmiyorlard ı . Antonioni' nin filmi,
Avrupa'nın pek çok köşesindeki farklı seyircilere olduğu gibi, onlara
da anlaşılmaz gelmişti. Herkesin paylaştığı görüş, filmin anlamsız,
tekdüze ve sonuçta tam anlamıyla sıkıcı oluşuydu. Ancak MACERA
öylesine çağdaş ve yine de öylesine bir tüm zamanlar filmidir ki,
geçen yıllar ona büyük bir saygınlık ve sinema tarihinde önemli bir
konum kazandırmıştır. Bu filmde Antaniani önceki yapıtlarında
varolagelen konu ve teknikleri ele alarak onları geliştirmiştir.
MACERA kendisinden hemen önce çekilen " Çığlık" ve " Kadınlar
Arasında" ile konu ve biçem açısından pekçok ortak noktayı
paylaşır. Bu film yoktan varolmuş gibi görünmese de yönetmenin
daha önce çektiği tüm filmlerden daha katı ve kasvetli bir tutum
icindedir. Geleneksel anlatım bicimlerinden hicbirine kulak
� sılmamıştır. Film çok ağır temp � ludur ve hare ketin çoğu gerçek
hızıyla gerçekleşir. Karakterler iletişimlerinde çok az diyalog kullanır.
Kişiler üzerinde düşünmeye davet ediliriz, ancak onlarla
özdeşleşmemiz söz konusu değildir. insanların çevrelerine ve
birbirlerine yabancılaşmaları her kompozisyonda, her kamera
hareketinde sezilir. Filmin anlamı, kendi dokusunda gizlidir. MACERA
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iddia edildiği gibi anlamsız değil, tam tersi aşırı anlam yüklü bir
filmdir. Biçimiyse bugün bile 30 yıl önce olduğu gibi çarpıcı. Bizi acı
çeken karakterleri üzerinde düşünmeye çağrısı da eskisi kadar zorlu.

S

andro, an architect who, having accepted easy success, is
now resting on his laurels, joins Princess Patrizia 's smail yacht
party cruising aff the narth-easi coast of Sicily. The group
includes Sandro's fiancee Anna and her best friend C/audio. They
go ashare to o volcanic isiand and o storm breaks. Anna grows
desperale at the inadequacy of her relatianship with Sandro and
when the party leaves she is missing. An abortive search for her
dwindles to lassitude in face af o new tenuaus relationship between
Sandro and C/audio . . .
When L 'AVVENTURA was screened at the 1960 Cannes Film
Festival its audience whistled, stamped and shauted. They were not
expressing enthusiasm. Antoniani's film had proved
incomprehensible to them, as it was to prove to many an audience
all over Europe. The most camman charge of the dissenters was that
the film was quite meaningless and manotonous, consequently,
utterly baring. But L 'AVVENTURA is such o modern and yel such o
timeless film that the passing years have given it enormous stature
and had secured its place in film history. lt took up and developed
themes and techniques already apparent in Antonioni's work.
L'AVVENTURA shares much with its two immediale predecessors,
"Le amiche" and "// grido'; both in theme and style. lt hardly
emerged from nowhere, thaugh it is perhaps more unremittingly
austere than anything its director had previously made. lt c/early
does play down conventional narrative to the point of extinction.
The film is paced very slowly, much of its action seen in real time.
/ts characters communicate little in dialogue. We are invited to
contemplate them, bul not to identify. A sense of alienation of
people from their environment and from each other is canveyed in
every stark compasitian, in every studied camera movement. The
meaning of the film is there in its very fabric. L'AVVENTURA is never
meaningless; if anything it is overloaded with meaning. In respect to
its form, it is as striking taday as it was 30 years ago; its invitation
to cantemplate its agonized characters as demanding as ever.
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THE NIGHT
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ECE, italya'da ekonomik mucizenin gerçekleştiği günlerde bir
sanatçının yaşamını anlatır. Film, bir burjuva çiltin, yazar
Giovanni Pantona ve korısı Lidia' nın, yaşamlarından 24 saati
yansıtır. O gün Giovanni'nin san kitabı yayınlanmıştır. Film, çiltin
filmdeki en sevimli kişi olon Marksist editör Tamassa'yu ziyaretiyle
başlar. Tamasso hastanede kanserden ölmek üzeredir. Daha sonra,
Giovanni'nin kendisi için çalışmasını isteyen Milana'lu bir sanayicinin
evinde verilen, erotik karşılaşmalarla dolu, uzun ve sıkıcı bir parti,
genç çiltin evliliklerindeki ortan boşluğu vurgular. Gecenin sonunda
sorunlarına ancak yüzeysel bir çözüm bulurlar. . .

G

Bu film, çağdaş insanın duygularının belirsizliğini vurgulayan
psikolojik bir dramdır. Konu çeşitli ternalara yer verir; yal nızlık,
düşmanlar, ölüm, para . . . , boş ve çılgın bir dünyanın simgeleri. Filmin
asıl etkisi, sıkınııyı yansıtmadaki ustalığından kaynaklanır: sıradan bir
kitap kutlama partisi, Giavanni çalışma odasında kestirmeye
calısırken Lidia 'nın Milana' nun dıs mahallelerindeki amacsız
yür6yüşü, bir gece klübüne yapıl�n anlamsız bir ziyaret: zengin
konukların partide durmadan dolaşarak tekrar tekrar biraraya
gelmeleri . . Bu olaylar yumağında Giovanni'nin cinsel serüvenleri,
ahlaksal ve hatta sanatsal çöküşünün birer göstergesi haline gelir.
GECE, Antonioni ' nin ilk filminden beri aklını kurcalayan ve
" L'avventura/Macera"da tümüyle dile getirdiği ilişkileri geliştirerek,
belirginleştiriyor. Bu kez adak noktası evli bir çift. Antaniani her
zaman olduğu gibi duyguları ve etkilenmeleri yansıtmak için
Milono'nun sokaklarını ve binalarını soğuk bir güzellikle görüntülüyor.
Antonioni'nin titiz yönetimiyle Jeonne Moreau, Mastroionni'nin
canlandırdığı Giovonni'nin suskun onlomsızlığı karşısında Lidio'nın
duyduğu acıyı büyük bir ustalıkla yansıtıyor. Monica Vitti 'nin şevkle
oynadığı Valentino karakteri, filme toptaze bir soluk getiriyor. Bu üç
karakterin beraber bulunduğu sahneler gerçekten çok başarıl ı .

A NOTTE is about a n ortist's life a t the height o f ltoly's
economic miracle. The film shows twenty-four hours in the life
of o bourgeois couple, Giovonni Pontono, o novelist, and his
wife Lidia Pontano, on the day of the publication of his lotesi book.
The film opens with o visit by the couple to the most sympathetic
figure in the film, the Marxisi editar Tommaso, who is in hospital
dying of cancer. Later, o long and tedious a/1-night party with
various erotic encounters at the home of o Milanese industrialist,
who wants to buy Pontano's services to promote his business serve
to underiine the growing emptiness of their marriage. At the end of
the night they find nothing more than o tenuous solu tion . .

L

This is o psychological drama abaut the uncertointy of the modern
man's feelings where various themes interloce: the solitude, the
enemy, the death, maney. . . , symbols of an empty and crazy world.
The foscination of the film lies in its representation of boredom: o
raufine book party; Lidia 's aimless walk at the outskirts of Mi/an,
white Giovanni tries to nap in his study; an unsatisfying visit to o
nightclub; and the endless meanderings and regroupings of the
affluent guests at the party. . Within that matrix Giovanni's sexual
adventures becomes an index of his moral, and even artistic,
collopse. LA NOTTE extends and particularizes the examination of
relotionships which preoccupied Antaniani since his first feature and
was given full expressian in "L'o vventura " The focus this time is on
o married couple; characteristically, Antaniani uses the streets and
buildings of Mi/on, photogrophed as olways with co/d beauty, to
convey emotions and interactions. Jeanne Moreau, under
Antonioni's exacting direction, portrays with finesse Lidio's anguish
in the foce of the muted incomprehension of Mastroianni's
Giovanni. An unexpectedly refreshing note is provided by Valentino,
ployed with verve by Monica Vitti, and the sequences between the
three characters are outstanding.
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oma'da yaz. Çekici ve bağımsız bir çevirmen olan Vittoria,
Riccardo'yla ilişkisine son vermeye karar verir. Bu kararının
nedeninden emin değildir, ancak içindeki rahatsız edici bir
"eksiklik" duygusu onu ayrılmaya zorlar. Vittoria gelecekte ne
yapacağına karar veremez ve borsada kumar oynamaktan hoşlanan
tedbirsiz bir kadın olan annesinden öğüt almak ister. Annesini
borsada bir aracı olan genç Pierro ile iş konuşurken bulur ve
Pierro'nun ona duyduğu aşırı ilgiyi farkeder. Çok geçmeden birlikte
bir maceraya atılırlar, ancak ilişkilerinde sorunlar eksik
olmayacaktır. . .

R

BATAN GÜN EŞ, "Macera "yla başlayıp "Gece"yle süren bir
üclemenin son filmi olarak kabul edilir. Bu filmlerden temalar ve
d�rumlar alınarak, Vittoria'nın .önceki filmierin kahramanlarının verdiği
kararların tersini vermesiyle bir tamamlama duygusu yaratılır.
Ozellikle, Vittoria yalnızlığı, b.a şarısız ilişkilere tercih etmektedir ve
genç kadının lilmde mutlu göründüğü sahneler ancak yalnız olduğu
onlardır. Antaniani şöyle diyor: " Film yalnızlık teması üzerinde
yoğunlaşır ve içimizde varolan yalnızhğın aşkla kapatılamayacağını
anlatır. Duygularımızı bastırarak, bizi kendimizden ve başkalarındon
ayıran yalnızlığa mahkum oluyoruz." Filmin adındaki BATAN
GÜN ES, kahramanların kısa macerasını ve iliskilerinin fonunu
oluştur�n borsadaki kısa bir bunalımı anlatır. Daha geniş bir
anlamda yeryüzünde insan yaşamının kısalığını yansıtır. Açılış
sahnesinden !ilmin sonuno kadar, Antonioni'nin tipik kompozisyon
düşkünlüğü ve ayrıntılara yöneltilen dikkat göze çarpar. Bu filmde
nesneler konuya baskın çıkar: Roma sokakları, evleri ince bir
güzellikle çizilirken, Antaniani insanlarının yabancılaşmasının
yankısını taşırlar. Biçemsel açıdan film Antaniani için bir dönüm
noktasıdır: bu film önceki filmlerinden daha çok parçadan oluşur.
BATAN GÜN ES, Vittoria ve Pierro'nun iliskisinin ve onlardan önce
gelen tüm çiftl�rin ilişkilerinin boşluğunu �urgulayan, 58 çekimden
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oluşan eşsiz bir sahneyle son bulur. Burada, manşetinde atom savaşı
tehdidinden söz edilen bir gazeteyi okuyan bir adam görülür. Son
sahnede, bir sokak lambasının sürekli yakın çekimi, insan yaşamının
güneşini bolırabilecek bir nükleer potlamayı anlatır. . .

1

t is summer in Rome. Vittorio, on aliractive and independent
young woman who works as a trans/otor has decided that she
musl finish her relationship with Riccardo. She is not enlirely sure
why, bul feels that a nagging sensatian of "incompleteness " mokes
the break necessary. Vittorio is uncertoin of her future plons, and
decides to seek the advice of her mother, an imprudent woman
with o passian for gombling on the Stock Exchange. She goes there
and finds her mather discussing business with Piero, a young stock
brocker's agent and notices his more than usuol interest in her. She
soon storts an offair with him, but it seems unlikely that their
re/o tionship wi/1 be free from problems. . .
L'ECLISSE is often regarded as the third film of a trilogy begun with
"L'Avventura " and "Lo Notte". lt picks up themes and situations
from them, and provides o sense of completion by Vittoria's reversol
of the choices made by the protogonists of the eorlier films. In
particularlshe seems to prefer solitude to a failing relationship, and
the only moments in the film where she seems hoppy are when she
is o/one. "The film focuses on the theme of loneliness, and the
impossibility to compensate loneliness inherent in each of us through
love. By provoking the eclipse of our feelings, we condemn
ourselves to isolation which seporates us from ourselves and the
others ' ; says Antonioni. The "eclipse" of the title refers primorily to
the brief affair of the protagonists, and secondarily to o brief
tailspin in the stockmorket which forms the backdrop of their lioison.
In an even wider sense, it olludes to the brief span of human life on
earth. From the opening scene to the fina/, Antonioni's typical love
of composition and aliention to significant detoil is in evidence. In
this film, things overwhe/m, the streets ond buildings of Rome,
chorocteristicolly depicted with austere beauty, echo the olienation
of Antonioni's people. Stylisticolly the film marks something of a
deporture for Antonioni, it is much more fragmented than his
previous films, and the ending is a remorkable sequence of fifty
eight shots which encapsulates the emptiness of Vittoria and Piero's
relationship - and that of all couples before them. We gel a
glimpse of o man reading o newspaper with the headline about the
threat of atomic wor. The fina/, sustained closeup of o street light
suggests the nuclear explosion which can eclipse human time. . .
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avenna'da bir fabrika yöneticisinin karısı olan, bir çocuk
annesi Giuliana bir sanayi bölgesinde, makinaların gölgesinde
yaşar. Sürekli sinir krizleri geçiren genç kadın, ölümle
sonuclanabilecek bir araba kazasının ardından intihara kal kısır.
Koca�ının yönettiği fabrikanın sahibi Corrado ile yaşadığı kı;a bir
macera da aradığı huzuru getirmez. Corrado onu terkettiğinde,
Guiliano bu hüzün dolu, kara gri topraklarda amaçsız dolaşmasını
sürdürür. . .

R

Antonioni'nin b u ilk renkli filmi, aynı zamanda yönetmenin öznel ve
toplumsol dramlardan, dünyayı psikolojik dengesi bozuk
kahramanların gözünden tanımladığı türde filmiere geçişinde bir
dönemeç noktasıdır. Antonioni, bu kadının aslında makine çağının
acımasız tekdüzeliğinde sıcak bir bireysellik arayan tek insan
olduğunu vurgulamaya çalışır. Bu rol, ne yazık ki Monica Vitti'nin
altındon pek kalkamadığı bir teknik ustalık gerektiriyordu. Richard
Harris ise ona gerektiği gibi destek olamamıştı. Hegel'in renk
kuramiarındon esinlenen renkli görüntülerle dolu bu ilginç deneyde,
Antonioni'nin kontrolü hemen hissedilir. Her zaman olduğu gibi, iç
ve dış mekanlar doğallıktan uzokloşarak, kederi yansıtan birer görsel
simge haline dönüşmüştür. Pastel kırmızı ve yeşiller, filmin
çerçevesinde büyük önem taşıyan manzaraların çekiminde
kullanılırken, parlak renkler Giuliana'nın umut ve düşlere kapıldığı
anları yansıtır. Filmin en önemli unsuru olan renk, filmde nerdeyse
kendi başına çarpıcı bir görsel soyutlama olarak ortaya çıkmostır

G

iuliana, the wife of the director of a Ravenna factory and
mather of o young boy, lives in o world of industrial
landscape and dominant machinery. She is in o state of
neurotic erisis and has attempted suicide after o near-fatal car
accident. A brief affair with Corrado, the owner of the factory her
husband directs, does not bring her the ca/m she's fooking for and
when the man leaves, she keeps on wandering aimlessly in the sad
landscape of the gray wasteland. . .
Antonioni's first co/or film o/so marks his turn from subiective and
social dramas to the representation of the world through the eyes of
o psychologica/ly disturbed protagonist. Antaniani appears to
suggest that she is in fact the only character struggling for warm
human individuality in face of the remorseless uniformity of the
machine age. The role demanded from Monica Vitti o degree of
professional technique she could not command, and Richard Harris
was unab/e to give adequate support. In this remarkable experiment
in co/or photography, admittedly inspired by Hegel's co/or theories,
Antaniani assumed at once o total control. Typically, he imposed his
own visian on landscape and interiors, so that the settings reiect
naturalism to become o visual metaphor for despair. Beautiful
subdued reds and greens dominate the shots of the all-important
landscape, and bright colours are reserved for the moments of
fantasy and hope for Giuliana. Colour is the dominant element of
the film, and it exists o/most as o beautiful visual abstraction.
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acar. 27 Eylül 1 921 'de Vee'ta doğdu. Romanya'da
Kolozsuor Üniversitesinde hukuk öğrenimi gördü. 1 944'de
doktorasını aldı. Eğitimini tamamladıkton sonra üniversitede
falklor ve sanat tarihi derslerine devam etti. Tiyatro ve Film Sonatı
Akademisi' nden 1 950'de mezun oldu ve sinemalarda gösterilen
haber programlarını yönetmeye başladı . Dört yıl haber programı
yönettikten sonra belgeseliere yöneldi. Bu belgeselierin bir bölümü
sanotlo ilgiliydi. ilk uzun metrojlı filmini 1 958 'de gerçekleştirdi.
1970'ten bu yana Kelskemet ' te Jozsef Katono tiyatrosunda sahne
amiri, 1 983-84 'te sahne boş amiri olarak çalıştı . Filmlerinin aldığı
sayısız ödül ün yanısıra 1 972 'de Cannes Festivali' nde En iyi
Yönetmen Ödülü'nü, 1 9 79 Cannes Festivali' nde yapıtlarının tümü
icin Özel ödül, 1 987 Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü
k'a zondı .

M

ungorion. Born in Vac, 27 September 1921. Educated in law
at Kolozsvar University, Romania, and gol his doctorate in
1944. After these studies, he attented lectures in folklore
and history of art at university. He graduated in 1950 from the
Academy of Theatre and Film Art and started his career as
newsreel-director. A fter four years of making newsreels he turned to
documentaries (several cocerned with art), evenlually making his
first fu/1-length feature in 195B. Since 1970 he worked as stage
manager and in 1983-84 as chief stage manager for the Jozsef
Katona Theatre Company in Kecskemet. Beside numerous awards
he gol for his films, he is the recipient of "Best Director" prize at
Cannes Fes tival, 1972; "Special Prize" for ensemb/e of his work at
Cannes Festival, 1979 and "Special Dip/oma of the )ury " at Venice
Film Festival, 1987.

Miklos Joncso, ülkesini terketmeden dünya çapında üne erişen ilk
Macar yönetmenidir. Ancak bu ününe rağmen yurtdışında tonınan
filmlerinin soyısı azdır. Janesc sineması bir besleeinin müziği gibi
hemen tonınır - uzun porogrollorı, kendini yineleyen motifleri ve
ritmik karakter hareketleri sanatsol bir tad taşır. Kamerayı kullanımı
başl ıbaşına bir boyuttur; komero tarafsız bir üçüncü kişi rolünde
oyuncuları izler, onları çepe çevre sorar ve gözler. Diyalog ve
korokterizosyonun yerini şarkıcılar ve bir topluluğun üyesi olarak,
yalnızken izlenen, bir topluluktaysa durağan kişiler alır.

Miklos JA NCSO was the first Hungarian director to achieve world
wide fame without permanently leaving his country. In view of his
fame, surprisingly few of his films are known outside Hungary.
Jancso's cinema is as immediately recognizable as o composer's
music - an artistic affinity he shares through his use of long
compositional paragrophs, recurrent motifs, ond rhytmic charocter
movement. His use of the camero is an end in itself, tracking,
encircling, and observing his players in the conscious role of o
dispassionate third party. Dialogue and characterization are
replaced by officialise, songs, and o view of man as o pack
member, pursued when o/one, steadfast when in groups.

Bir Janesc filmi baskının, devrimin, karsı devrimin, hatta tortısmalı bir
sürekli devrimin onolizi olarak tonımla�obilir. Elbette bunlar .
birbirinden ayrılamaz; birliktelikleri her filme konu seçilen tarihsel
olaylardaki dramatik oykırılıklaro neden olur. Joneso'nun savoşa ve
insana bakısı temelde kötümserdir, ancak filmleri her tür
kohromonlı ci ın önünde saygıyla eğilir. Joneso'nun insan ruhunun
direnişine adodıdığı ince ilahiler sürekli aynı imgeleri kullanır: boyun
eğiş ya do aşağılonmo (ender olarak cinsel oşoğılonmo) simgesi
olarak çıplakl ık, baskıcılar ve onların destekçilerinin senfonik konular
olarak kullanımı, törensel ölüm kolım oyunlarının mekanı olarak
Maca r ovaları; güç ve tehdit simgesi süvori.
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A harongok Romaba mentek 1 Çanlar Roma'ya Gitti
lgy jöttem 1 Evimin Yolu
Szegenylegenyek 1 Umutsuzlar
Csillagosok, katanak 1 Kızıl ve Beyaz
Csend es kioltos 1 Sessizlik ve Çığlık
Fenyes szelek 1 Yüzleştirme
Sirokko 1 Kıs Yeli
Egi borony / Agnus Dei
Lo Pocifisto 1 Borıscı
Lo tecnico ed il ri·t � 1 Teknik ve Ayin
Meg ker o nep 1 Kızıl ilahi
Roma rivuole Cesore 1 Roma Bir Başka Sezar istiyor
Szerelmen, Elekıra 1 Elekıra Icin
.
Vizi privoti pubbliche virtu 1
Kişisel Kötü Huylar, Toplumsol Faziletler
Mogyor ropszodio 1 Macar Ropsodisi
Allegra Borbora
Omega, Omega
L'oube 1 Solak
Szörnyek . evad i e 1 Canavarlar Mevsimi
Jezus Krisztus Horoszkopjo 1 iso'nın Yıldız Folı

H

A Jancso film could be deseribed as an analysis of oppression,
revolution, counter-revolution and even the contentious idea of
permaneni revolution. Of course, these cannot be separoted; their
;uxtaposition causes the dromatic conflict in the historic situations
which trigger off each film. Jancso's view of war and man is
essentially pessimistic, althaugh his films pay abundant tribute to
heroism in all its forms. Jancso's elaborate hymns to the tenacity of
the human spirit employ cansislenf imagery: nudity as o symbol of
submission or humiliation {rarely sexual); the use of perseeu/or and
supporter as symphonic sub;ecls; the bare Hungarian plains as
exposed settings for the ritualistic life-and-death games; the
mounted horsernan as o figure of power and menace.

TRIB U TES

HUNGA R Y

UMUTSUZLAR

SZEGENYLEGENYEK
THE ROUND UP

Yönetmen/Director: Miklos Janesc Sena ryo/Screenploy: Gyulo
Hernodi Görüntü Yön . / Cinematography: Tomas Somlo Kurgu/
Editing: Tomas Bonovich Oyuncular/Cast: Jonos Görbe, Tibor
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1

860'1arın sonu, Avusturya-Macaristan imparatorluğu kanun
kaçaklarına karşı bir sefer başlatmıştır ve ordu yirmi yıl önce
Kossulh devriminde bir partizan örgüte önderlik eden
Sandar'un peşindedir. Öykünün geçtiği yer Büyük Macar Ovasında
yükselen topraktan bir kaledir. Jandarmalar birkaç yüz köylüyü bu
kalede toplayarak, halkın " zor yazgılı insanlar" adını verdiği
kaçakları bulmaya çalışır. Ancak burada şiddet bir işe yaramaz;
sessizlik içinde acı çekmesini bilen bu insanları ilirafa zorlamak kolay
değildir. Kara pelerinli sorgucular bunu denemezler bile . . . Yas
giysileri içinde yaşlı bir kadın köylülerin önünden geçer. Kocası ve
oğlu öldürülmüştür. Kuşkulandığı yüzleri arar ve bulur. Başının sessiz
bir hareketiyle suçluları işaret eder. Kara pelerinli adamlar şüpheli
köylüyü sorguya çeker ve bu kez sonuca ulaşırlar; adam beş kişinin
katili olduğunu itiraf eder. Derken ono bir öneride bulunulur: eğer
kaleye kapatılanların içinde kendisinden daha suçlu olanları bulursa
affedilebilecektir. Adam yaşamını kurtarmak için herşeyi yapmaya
hazırdır. Arkodasiarına bakarak iclerinde suc islemis olanları
bulmaya çalışır. .Hepsini birer bir�r ele verir 've. kendisinden daha
ağır suçlar işlemiş olanları da bulur. Dostları onun bir hain olduğunu
anlar, ama jandarmalar onu öç almaya kararlı kalabalığın elinden
kurtarır. Ancak onu alletmeye niyetleri yoktur. . .
Önce UMUTSUZLAR, daha sonra d a "Tutuklular"
(SZEGENYLEGENYEK'in anlamı "Kanunsuzlar"dır) adı altında
gösterime giren Joneso'nun bu dördüncü filmi, 1 966'da Cannes'da,
cüretli sinemasal biçemiyle seyirciyi şaşırttı. Oysa "lgy jöttem 1
Evimin Yolu" ( 1 964), yönetmenin tehdit duygusu uyandıran kamera
ve açık olan kullanımını zaten göstermişti. UMUTSUZLAR
Jancso' nun, duyguların dışa vurumunu engelleyerek, karakterlerin
kişiliklerini silme yoluyla temel anlaşmazlıkları arttırma yönteminde ilk
denemesidir. Gerçek bir tarihsel olay konu olarak seçilmişse de,
kostüm ve binalar özellikle zaman dısı bırakılmıs ve mekan, ucsuz
bucaksız Macar Ovası, öyküyü günlÜk yaşamı� fiziksel
ayrıntılarından arındırmıştır. Filmin özgünlüğü, soquk güzelliği ve
·

üzerinde harcanan emek, yabancı seyircilerin gözünde Jancso'yu,
eliili yıllar sonrası Macar sinemasının en önemli yönetmeni konumuna
getirmiştir.
he end of the 1860's. The Government of the Austrion 
Hungorion Monorchy has storted o crusode ogoinst outlows
and the troops are ofter Sondor, teader of o partison group in
the Kossulh revolution twenty years eorlier. The scene of the story is
on eorthwork fortress in the Greot Hungorion Ploin. The gendormes
have driven info this ploce severol hundred peosonts, to find "men
of hord fote" - os they are cal/ed by the people. Violence would
not help here, it would be difficult to force confession from this
crowd of hord-boi/ed men who know how to suffer with sileni
equonimity. The block-clooked inquisitors do not even try that . . An
old womon c/ad in mourning wolks olong the row of peosonts. Her
husbond and son were murdered. She looks for suspicious foces
and finds them. With o sileni nod of her heod she indico/es who
moy be guilty. The men in the black clook interrogote the suspicious
peasani not without results, for the man canfesses to be guilty in
the murder of five men. And then on offer is mode to him: if he
finds peop/e among those detoined in the fortress who are more
guilty than he, he moy hope for pordon. The man is willing to do
onything to sove his life. He looks over his componions, trying to
find those who have committed crimes. He denounces one man
ofter the other, and finds severol who are burdened with stil/
heovier crimes. His componions discover that he is o troitor, bul the
gendormes sove him from the honds of the crowd croving for
revenge. But they do not intend to pordon him . . .

T

First exported under the title " The Hopeless Ones " and loter
renamed "The Raund-Up" (SZEGENYLEGENYEK tronslotes os
"Outlows "}, Joncso's fourth feoture ostonished oudiences ot
Cannes in 1966 with its daring cinemotic style. "lgy iöttem 1 My
Woy Home" (1964} had olreody shown his powerful use of the
trocking comero and open spoces to coniure up menoce.
SZEGENYLEGENYEK morked Joncso's first complete ottempt to
heighten basic conflicts by suppressing outword emotion and
depersonolizing his chorocters. Although he chorocteristicolly took
on octuol historicol event os his subiect, the costumes and buildings
are deliberotely timeless and the sel/ing, the vost Hungorion Ploin,
strips the narrative of everydoy physicol detoi/. The orig inolity of the
film, its co/d beouty and occomplished croftsmonship, confirmed
Joncso for foreign oudiences os the moior figure of the post-fifties
Hungorion cinemo.
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va . Dümdüz topraklar ufuk çizgisine doğru uzanmakta .
Zaman, geçen yüzyıl. Hakları için savaşan bir grup tarım
işçisi, isteklerine verilecek yanıtı inatçı ve karamsar bir
havada beklemektedirler. Zamanlarını şarkı söyleyip dansederek
geçirirler. Çiftliğin kahyası onlar için bir şölen düzenler ve fikirlerini
değiştirmeleri için anlara çuval çuval buğday verir. Ama nafile. . .
Jandarmalar d a ellerinde tehditkar silahlarla çevrelerinde boşuna
dolasır. Hakları icin savasan isciler, askerleri kardesleri olarak
görü�. . işçileri ta.tlı sözle;le v� 'aldatmacalarla kandırmaya çalışırlar.
Başka silahlar devreye girer; rahip işçilerin yanına gelerek, şeytanı
kovmak için dualar okur. Tehditler gittikçe ciddileşir. Derken son bir
öneri daha yapılır. . .
KlZil i LAHi, diğer ilk dönem Janesc filmlerinde olduğu gibi konusunu
tarihin yaşanmış olaylarından alır. Geçen yüzyılın başında Macar
tarım işçileri örgütlü olarak ilk kez bir gösteri yaparlar. Bu tarımsal
sosyalist hareketlerin başlangıcına ait bir işarettir. Bu gösteriler
silahlar ve hilelerle bastırılır; bir anlık hatalar kan dökülmesine neden
olur. Jancso' nun elinde gerçek belgeler ustalıkla simgelerle
birleşirtirilir, geçmiş olaylar çağımızdan ipuçlarıyle sunulur.
Alışılmamış sinema biçemiyle Jancso, evrensel bir boyuta ulaşan
"törensel bir devrim tanımlaması" yaratır. Filmin asıl başarısı ise
biçimin içerik haline gelişinde yatar. Ve ilginç bir hareket dinamiği,
basdöndürücü sarkı ve dans kompozisyonuyla, garip bir halk masalı
getirir insanın a'klına. Bunda Jancso' nun kendine özgü, sınır
tanımadan yeni unsurlada zenginleşen anlatımının da büyük payı
var kuşkusuz.

he Plain. The infinite lowland exfends fo the horizon. The time
is af the last century. A smail group of ogricultural labourers fighting far their rights - wait in o stubborn and glaomy
atmosphere waiting for the answer to their demands. They spend
the time singing and dancing. . The bailiH of the esiale tries fo
tempt them with o feast and with stacks af sacks of wheaf in the
hope that they wi/1 change their minds. In vain. . . The gendarmes
alsa circle araund them in vain with their threatening weapons. The
workers fighting for their rights turn to the soldiers as their
brothers. . Effarts are made to confuse the workers with fine words
and miscanception. Other weapons are used: the clergy eniers the
scene and exorcising prayers are tried. The threafs become graver.
A fina/ possibility of surrender is oHered. . .

T

MEG KER A NEP, in o simi/ar way to all Jancso films, is rooted in
the genuine events of history. At the end of the /asi century,
Hungarian agricultural labourers demanstrated for the first time in an
organized manner, as o signal of the emergence of agrarian
socialisi movements. lt is o genuine facf that these movemenfs were
destroyed by guns and manoeuvres, and the femporary failures
resulted in bloodshed. In Jancso's hands, the documenfs of reality
are uniquely welded with symbol, genuine post evenfs with hints of
the present. Through his unconventionol cinemafic style, Jancso
creotes o "ritualistic portroyal of revalution" which takes on
universal significance, and the success af the film derives from the
manner in its form becomes its content. And with the peculiar
dynamics af movemenf, with the overwhelming camposition of
songs and dances, o sfrange fo/k ta/e is recai/ed, with the
assistance of the characteristically Jancso expression, which one
thought unab/e to increase, bul has always been enriched with new
elemen ts.

MACAR RAPSODiSi

MAGYAR RAPSZÖDİA
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91 1 . Şatoda bir kutlama yapılmaktadır. Toprak sahibinin
oğulları, Zsadanyi kardeşler, subaylık görevlerine
başlamaktadır. Yüzyılın ilk yıllarına özgü barış duygusu
kutlamaya hakimdir. Ancak bondonun çaldığı marşlar, askeri bir
hava yaratır. Yaşlı Baksa'nın evinin çevresinde keyifli bir hava hüküm
sürer. Seeimler yaklaşmaktadır. Yaşlı Baksa halkın, ağabey Zsadanyi
ise aydın çevrelerin adayıdır. Köylüler şatoya yürürler. Ellerinde silah
değil, yalnızca bir su hortumu vardır; kutlamanın üzerine su sıkorak
şen kalabalığı dağıtırlar. Zsadanyi kardeşler bu utanç verici olayı
unutamaz. Intikamlarını almaya karar verirler. Yanlarında jandarmalar
yaşlı Baksa'ya saldırarak onu öldürürler. Mahkeme onları beraal
ettirir. Suçsuzdurlar, ellerindeki haklara uygun olarak
davranmışlardır. . . Barış yılları sona ermiştir. Zsadanyi kardesler ve
köylüleri cephede savaşırlar. Kardeşlerin büyüğü, lstvan, d�ha serttir,
aşırı bir kibire ve pervasız bir cesarete sahiptir. imparatorluk cöker,
savaş yitirilmiştir. Askerler akan kandan ve ayaklanmalardan '
usanmıştır. Isivan Zsadanyi onlara itaatsizliklerinin bedelini ödetmek
ister. Her on askerden birinin idam edilmesini emreder, oysa kardeşi
de onların saflarındadır. Ancak askerler ateş etmeyi reddeder, artık
devrim başlamıştır. Kumandan tutsak alınır, ancak öldürülmez . . .
Devrim bastırılır, ardından karşı devrim ortaya çıkar. Zsadanyi
kardeşler, Beyaz teröre katılır. Anlamsızca dökülen kanlar Isıvan
Zsadanyi'ye tümüyle yabancıdır. Nereye ait olduğunu bilemez; ne
kendisiyle aynı sınıfı paylaşanlar, ne de dostları ile birlikte
olabilmektedir. Inanılmaz ve olanaksız olanı dener: suç işlediği
kişilerin arasında kendine bir yol bulmayı . . .

7

911. A celebration is taking place in the east/e. The Zsadanyi
brothers, the landlord's sons, are receiving their commissions
as officers. The peace of the early years of the century
pervades the celebration. Only the marches played by the military
bond sound martial. There is o lovely atmosphere araund the house
of old Baksa. The elections are coming up, and old Baksa is the
people's candidate, while old Zsadanyi is the candidate of the
gentry. The peasants march up to the east/e. There are no orms in
their hands, iust o water hose. They wash away the celebration
and shame the carousing gentry. The two Zsadanyi cannot forgel
this disgraceful episode. They decide on revenge. Surrounded by
gendarmes they attack old Baksa and kil/ him. The court acquits
them. Not guilty - they have acted within their rights . . . The years of
peace have come to an end. Both the Zsadanyi brothers and their
peasants are on active duty. The e/der brother, lslvan, is the harder
of the two - full of spork/ing arrogance and reckless courage. The
monarchy collapses, the war is lost. The soldiers are tired of the
bloodshed and rebel. Isivan Zsadanyi wants to avenge their
disobedience. He orders the execution of every tenth soldier,
although his brother has o/so ioined their ranks. The orms of the
firing squad remain silen!, for the revolution has broken out. The
commander is taken captive, but his life is spared. . . The revolution is
suppressed and the counter revolution prevails. The two Zsadanyi
brothers are taking part in the White terror. The senseless
bloodshed and desperale carousals seem alien to Isivan Zsadanyi.
He does not know where he belongs: he does not belong among
his fellow class members or his friends. He tries the ineredib/e and
impossible: he tries to find o path to those against whom he feels
he has committed o erime. . .
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ert ve acımasız ezgiler - Bortok'un müziği. Bu !ilmin özetidir bu
müzik. Yolda ilerleyen küçük kırmızı bir araba. Arabanın
sürücüsü milletvekili, toprak sahibi ve eski bir asker olon Isivon
Zsodonyi'dir. Isıvon bir zamonlar kordeşi ile birlikte köylü önder
Baksa'yı öldürmüştür. Yolda jondormoloro rostlor. Ono bir komünist
yakaladıklorını söylerler. Zsodonyi ise onlara bağırır; yakaladıkları
vaftiz kızı Mori'dir. Kızı bırakmalarını emreder; jandarmalar seskınlık
içinde Mori'yi bırakırlar. Zsodonyi arabasına döner. Beyaz � is ·
oroboyı yutor. Sisin içinde yalnızca Zsodonyi ' nin yüzü
seçilmektedir. . . Kopısında geniş sütunlorlo Zsodonyi molikonesi:
Isıvon ve köylüleri oradadır; eski uşaklar, yeni yoldoşlorı . Isivon onlar
orasında yolunu bulmaya çalışır. Jandarmalardon kurtardığı kız do
buradadır. Ikisi birbirlerine oşıktırlor. Aralarındaki sevgi Isivon'ın
devrimcilerle bağını güçlendirir. . . Büyü tekrar bozulur. Kordeşi ve
eski arkadaşları çıkagelir. Onu ikna etmeye çalışırlar. Onu
jondormolorlo tehdit eder, vootlerle kondırmaya uğroşırlor. Boşbakan
bile onu görmeye gelir. Zsodonyi boşbakanı öldürür. Ancak olay
duyulmomolıdır, bu yüzden koza olarak örtbas edilir. Zsodonyi 'nin
küçük kordeşi boşbakan olur. . . Zaman geçer. Dünyoda tekrar sava s'
çıkar. Malikone askeri bir merkeze dönüstürülür. Kumandon bir
konttur. Kont eski bir arkadaş, ancak ye � i ve zorlu bir düsmondır.
Zsodonyi kapıdon içeri adım bile atamaz. Sevgilisi Mori yokolonorak
ölüme mahkum edilir. Kız asılma düşüncesine doyonomoz. Dostlarını
onu öldürmeleri için ikna eder. Gercekten ölür mü acaba? Yine
vatan düşmaniarına karşı silah koldı�onlorın arasında, Zsodonyi' nin
yonındodır. Evin üzerinde uçaklar uçar, havada poroşütler yüzer.
Yoğun sis dağılır. . . lstvon Zsodonyi küçük kırmızı arabasına biner.
Oradan uzokloşır. ileriye doğru kıvrılon yolun sonu belirsizdir. .

1 02

apid barbarian chords - the music of Bortok. lt can be
regarded as the matta for the film. A smail red car on the
road. The driver is lstvon Zsadanyi, a member of porlioment,
land/ord and former officer, who was once - with his younger
brother - the assassin of Baksa, the peasani leoder. He meets the
gendarmes. They report that they have caught o communist.
Zsadanyi shouts ot them - it's Mori, his godchild. He orders them to
fet her go. Despite their astonishment they obey. Zsadanyi returns to
his car. White fog swallows the car up. Only Zsadanyi's foce can
stil/ be seen through the mi/ky fog. . . A porticad mansion: the
Zsadanyi estate. Isivan and his peasants are here: his former
servants and at preseni his companions. He wants to find his way
among them. The gir/ whom he saved from the gendormes is alsa
here. They are in love with each other. Their affection seols his
olliance with the revolutionaries . . . The idy/1 is again interrupted. His
brother and former friends appeor. They daim him. They threaten
him with the gendormes. They lure him with promises. Even the
prime minister comes to visit him. Zsadonyi kilis the prime minister.
But the case must not become public. lt is conceoled as an
accident. The younger Zsadonyi is appointed prime minister. . . Time
goes on. There is wor again in the world. The mansion is turned
info o headquorters. The commander is o count. A former friend,
bul now o desperale enemy. Zsadanyi cannot even step inside the
fence. Mori, his girlfriend, is caught and sentenced to death. The
gir/ is utterly repelled by the idea of being honged. She persuades
her companions to kil/ her. She dies. Or does she? There she is
again at the side of Zsadanyi, among those who are raising their
guns against the destroyers of the nation. Aeroplanes fly over the
monsion, and parachutes float in the oir. The thick fog lifts. /stvan
Zsadanyi steps info his little red car. He drives off. Along the
winding road info the distance, the end unseen . .
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ir televizyon ekranı, Profesör Zoltai ile yapılan görüşmeyi
yayınlamaktodır. Tuna'nın üzerinde bir helikopter uçar. Resmi
bir tatil günüdür, Ağustos'un 20'si. Güneş ışılderken yalnız bir
saksafon sesi duyulur uzaktan. Zoltai Tuna'ya bakan bir binanın
balkonuno çıkar. Üstü açık, kırmızı bir Vol kswagen, önde bir polis
orabasıyla kentte hızla ilerlemektedir. Doktor Bardocz 'u bir otel
resepsiyonunda bekleyenler vardır. Zaltai'ın cesedi bir odada boylu
boyunca uzanmaktadır; Doktora bir not bırakarak intihar etmistir
profesör. Soruşturmayı yürütmekle görevli polis memuru Al bay ' Antal,
oteldeki bir monitörden Bardocz'un tepkisini inceler. Hem doktor,
hem de ölen profesör, Anta l ' ın okul arkadaşlarıdır. . Profesör
Kovacs'ın eski öğrencileri, geçmiş günlerin hatırına biroraya gelir.
Kovacs, onuruna verilen bir partiyle alımışıncı yaşını kutlamaktadır.
Konukların içinde, iki ayrı ilkeyi temsil eden iki kişi göze çarpar:
demokrat Komondi ile elilist Bardocz. Akşam ın ilerleyen saatlerinde
parti, bu iki kişinin yarıştığı bir arenaya dönüşür. Bu atmosfer,
inanılmayacak denli garip bir olaylar zinciri ile bozulacak tır .

B

.

Bu kez ele alınan çağdaş bir konu: "elit"e karşı sosyalist güc. Fakat
Joneso'nun yıllardır kullandığı biçem aynı : hiç bir karakteri
paronoyak gözlerden kaçırmayon, eliplik kamera hareketleri. Video
ve helikopter gibi modern araçlar da Jane so' nun ünlü biçemi ile
işbirliği yapmakta. film etkileyici bir dizi kopuk görüntü ile başl ıyor;
ancak olaylar Joneso'nun gözde mekanına, Macar ovalarına
yönelince, kal ıplaşmış görüntüler yoğunleşorak hızlanıyor: çıplak
kadınlar, vahşi erkekler, uzun monologlar, mumlar ve törenierin dinsel
çağrışımlı kullanımı. Yalnız bu kez, arabalar Jancso' nun gözdesi
atların yerini almış, ama bu kıyamet üzerine çalışmanın geri kalan
kısmı alışık olduğumuz bir "dejb vu/tonıdıkl ı k " tadı vermekte.

TV screen is broodcosting Prof. Zoltoi's interview. A
helicopter is flying over the Donube. lt is the 20th of
August, o public holiday. The sun is shining and the music
of o solitory soxophone can be heord. Zoltoi appears on the
bolcony of o building overfooking the Donube. Very quickly, o red
Vol/.. swogen convertible crosses the city with o po/ice cor leoding
the woy. At o hotel reception Oactar Bordocz is owoited. The body
of Prof. Zoltoi is lying in o suife; he has committed suicide leoving o
note for the doctor. Co/one/ Antol, the palice oHicer responsible for
conducting the inquiry, observes Bordocz 's reoctions on o monitor in
the hotel foyer. Both the deod scientist and the doctor were fellow
students of his. . Professor Kovocs ' ex-pupils gel together for old
times ' soke. Kovocs is celebrating his sixfieth birthdoy with o porty
orgonised for his honor. Among the guests two chorocters, who
represent two diHerenf principles, stand out: Komondi, the democrot
and Bordocz, the elitist. As the evening odvonces the porty is
Iransformed slowly info on oreno where the two compete. The
ofmosphere wi/1 eventuolly be disturbed by o series of stronge
even/s that border on the unbelievoble. .

A

This time, the subiect is o contemporory one: socialisi power versus
the "elite". Bul the narrative style is the same that Joncso has
consecroted for years : the comero going through hal/ucinating
ellipticol movemenfs os if it would not /et ony of the choroclers
escope from its poranoic vigil. Modern resources such os video and
o helicopler are incorporoted fo Joncso's occloimed style. The film
storts impressively with o series of fragmented imoges; but once the
oction moves to Joncso's fovoured ferroin of the Hungorion ploins,
the diehes fal/ thick and fos!, noked women, violenf men, long
monologues, and rituolistic use of cand/es and processions. Only
this time, cors reploce Joncso's fovourite horses, bul the rest of this
medilation on opocolypse has o fomilior flovour of "dı§io vu ' �
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ilmdeki meteoroloji uzmanı "havada büyük bir değişim dönemi
başlıyor" der; aslında hiç kuşkusuz bu değişim tarihsel iklimde
gerçekleşecektir. Ünceleri bu değişimin hem nedeni ve hem de
sonucu, dünyanın karışan düzeni, kaos ve insan varlığının tümünü
biçimsizleştiren bir değerler karmaşasıyd ı . . iSA' N I N YILDIZ FA Ll,
dünyanın bu durumunu tanımlamayı ve adlandırmayı amaçlıyor.
Perdede canlanan henüz ve artık kuşku götürmeyen bir bölgedir.
Seyirci patlayan bir gezegenin parçalarını izliyor gibidir. Bu porçalar
sanki aldatıcı yaşam belirtileriyle eski bir bütüne aittir. Ancak kısa bir
süre sonra bunların birer parçadon başka birşey olmadığını anlarız . .

F

Bir cinayet öyküsü biçiminde kurulan filmde ortak nokta boşluktur.
Hiçbirşey bir diğeriyle birleşemez, herşey utanılacak bir biçimde
belirsiz ve değişkendir. Eski Jancsa filmlerinde toplumları harekete
geçirmek için kullanılan şarkı, bu filmde karakterlerin hala giydiği
üniformalar gibi tarihsel açıdan yanıltıcıdır. Eskiden sadakati
besleyen şey bugün eğer şanslıysak bir yanılsamaya, eğer değilsek,
küstah bir yolona dönüşür. Bir sahnede reddedilemez bir gerçek, bir
diğerinde hiç iz bırakmadan ortadan yokolur. Eğer biri, filmin
kahramanı Joseph K . gibi, filmde kesinlik arıyorsa, sonunda kendi
gerçekliğini sorgulayana dek, bir düş kırıklığındon diğerine
sürüklenecektir. Bilgisayara göre Nasıra'lı lsa'nın kimliği bile bu
sıralarda şüphe götürmektedir ve ikibin yıl sonra Karl Marx'a neler
olacağını ise kimse bilemez, der uçorı bir saptama.
iSA' N I N YILDIZ FALI'nda yanlış inançları olan ve türlü felaketler
yaşayan bir kuşak, ironi ve belirsizlikler arasında yansıtılmakta.
Filmdeki tek kesinlik filmin bicimidir. Miclos Jancso bir kez daha
dağınık yaşamı, şaşırtıcı etki ieriyle seyirciyi ardından sürükleyen bir
görüntüler dizgisinin kalıplarına oturtuyor. Sinema dili, örneğin
zaman ve boşluğu birleştirmede yeni çeşitlerneler denemesini
sağlayon bir video tekniğiyle zenginleşmiş. Hem zaten gerçekliğin
meydan okumasına yaratıcının elinden daha özgün bir yanıt olabilir
mi?
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period of greol changes in weather has begun" the
meleorologisl in the film says and it is hardly doubtful that
the metaphoric statement refers lo o change in the hisloric
climole. lnilially, both the cause and the eHect of such changes
were the confused order of the world, choos and the confusion of
values deforming the who/e of human exislence. . . The film JESUS
CHRIST'S HOROSCOPE undertokes no less than to deseribe and
give o name lo this slale the world is in. Whot comes lo life on the
screen is the zone of not yel and no langer full of doubts. As if we
were viewing the frogmenls of on exploded planet, which refer
back lo o former who/e with !heir deceptive signs of life. However,
in the next moment we c/early realise that they are no more than
frogments . .

A

The comman denaminotor of the building blocks of the plot
constructed os o erime slory is nullity. Nothing unites integra/Iy with
onything else, everything is emborrossingly uncertain and tronsilory.
The song that used lo mobilize communities in the old Joncso films
is now as onochronistic os the undorms the chorocters are stil/
wearing. Who! used lo nourish faith, taday lurns out to be ;us! an
illusion if we are fortunate, if not on impertinent lie. What appears
lo be undeniab/e reality in one sequence disoppeors without o
lroce in the nexl. If sameone is seeking same kind of certoinly in the
film, os Joseph K., one of the protagonists, is, he wi/1 be
disoppointed agoin and ogain until, in the end, he comes to
question even his reality. According lo the computer, even the
idenlity of Jesus of Nazoreth is even in doubt ot the time, and who!
is going to hoppen lo that of Karl Marx in about lwo thousond
year's time, we wonder resounds the frivolous remork.
In JESUS CHRIST'S HOROSCOPE the bitter accounting of o
generolian that used lo believe in fo/se beliefs and lived through
catoclysms can alsa be heard from behind the floshes of irony and
ambiguilies. The only certainty in the film is its form. Miklos Joncso
once more orders the unsettled life info the easting mould of o
system of visions that carries you oway with its surprising effects. /ts
language has even been enriched by the video technique that
made it possible for him to work out new voriations on ioining time
and space, far example. After all, cauld o more outhentic answer
exisl to the abieel challenge of reality than the disciplined gesture
of crealion?

U ST A LA RA SAYGI
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B E RTRAN D TAV E R N I E R

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1963 Boiser de Judos (episode of "Les boisers") 1 Hain Öpücüğü
(" Buseler" filminde bir bölüm)
1 964 Une chonce explosive (episode of "Lo chonce et l 'omour") 1
Patlayan Şans ("Şans ve Aşk" filminde bir bölüm)
1974 L'horloger de Soint-Poul 1 Saatçi
1975 Que lo !ete commence 1 Senlik Baslosın
1 976 Le juge et l 'ossossin 1 Yargıç ve Katil
1 977 Des enlants gotes 1 Şımorık Çocuklar
Lo question 1 Soru
1979 Lo mart en direct 1 Ölümü Beklerken
Rue du Pied de Grue 1 Pied de Grue Sokağı
Le mars oux dents 1 Gem
1 980 Une semaine de voconces 1 Bir Haftalık Tatil
1981 Coup de torchon 1 Topton Temizlik
1 984 U n dirnonche o lo compogne 1 Kırda Bir Pazar
1 986 Autour de minuit 1 Geceyarısına Doğru
1 987 Lo passian Beotrice 1 Beotrice Tutkusu
1 989 Lo vie et rien d 'outre 1 Aslolan Hayattır

ransız. 25 Nisan 1 94 1 'de Lyon'do doğdu. Poris'te, geleceğin
bir diğer yönetmeni Vol ker Schlöndorff'lo aynı sırayı paylaştığı
Lycee Henri IV'te öğrenim gördü. I ki yıl hukuk okudu, ancak
sinema tutkusu baskın çıkınca, yönetmenlerle söyleşiler yaparak,
özellikle " Positil" ve " Cohiers du Cinemo" gibi Fransız yayınlarında
film eleştirileri yazmaya başladı. Doymak bilmeyen bir film kurdu
olon Tovernier, Nickei-Odeon adlı sinema kulübünün kurucularındon
biridir. iclerinde -"Trente An s de Cinemo Americoin 1 Amerikan
Sinemo;ının Otuz Yılı" gibi yapıtların da bulunduğu çeşitli kitapların
yozılışıno katkıda bulundu. Sinema endüstrisine, " Nouvelle Vogue 1
Yeni Dalga" filmlerinin çoğunu gerçekleştiren yopımcı Georges de
Beauregord'ın yonında halkla ilişkiler uzmanı olarak girdi. Aynı
zamonda çeşitli senaryoların yozılımıno katkıda bulundu ve 1 963'te
ilk kısa filmini çekti. 1 966'do Pierre Rissient'o bağlı serbest basın
temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 1 974'te ilk uzun filmi olon ve
Fransız sinemosının en ünlü ödülü Prix Louis Delluc'ü kozanon
" L'horloger de Soint Paul 1 Sootçi"yi yönetti. O günden bu yana,
filmleri uluslarorası beğeni toplayan, Fransa 'nın en önemli
yönetmenlerinden biri konumuno geldi .

F

Tovernier, kendi yapımlarında ulaştığı dinamik görsel biçemin
kaynağı Amerikan filmlerinin hoyronıdır. Tovernier'in filmleri genellikle
değerlerin yeniden gözden geçirildiği bir bunalımı ele alır, akıl ve
insanlık a rasındaki aykırılı kları keşfeder. Yapıtları keskin bir
gerçekçilikle yüklüdür; biçimi, tonu, seslendiği kitle ise geniştir. Her
film, seyirciyle eylem ve kahroman arasında, farklı kimlik ve
ayrışımlor açısından incelenebilecek, değişik bir ilişki kuror.
Tovernier'in yapıtları, 60'1ı yılların radikal deneyimlerinden sonra,
sinema kuromcılorının öldü gözüyle baktığı bir geleneğin canlılığının
ve geçerliliğinin bir göstergesidir.

rench. Bom on April 25th, 1941 in Lyon, France. He was
educoted at the Lycee Henri IV in Paris, where he shared o
desk with anather future director, Volker Schlöndorff. He
studied law far two years but gave in to his passian for cinema and
began writing interviews with directors and film reviews for various
French publications, especiolly "Positif" and "Cahiers du Cinema'�
An unabashed film buff, he co-founded a cine club, the Nickei
Odeon, collaborated on a number of books, including "Trente Ans
de Cinema Americain 1 Thirty Years of American Cinema" and
entered the film industry proper as o publicist for producer Georges
de Beauregard, who made many of the "Nouvelle Vague" films.
He also collaborated on o number of seripts and in 1963 directed
the first of several shorts. In 1966 he became a freelonce press
agent associated with Pierre Risient. lt wasn't until 1974 that he
turned out his first feature, "L'horloger de Saint-Paul' ; for which he
won the French cinema 's most coveted award, le Prix Louis Del/uc.
Since then he has been one of the faremost French directors whose
films received critica/ acclaim both in France and abroad.

F

Tavernier is a great odmirer of American films, the dynamic visual
style of which he has achieved in his own productions. Typically
Tavemiers films cancem a erisis at which values are reassessed,
and he explores contradictions with wit and humanity. His work is
resolutely "realist " and its range of form, tone and address is quite
wide. Each film constructs for the viewer a quite distinct relationship
to the action and to the protagonist, analyzable in terms of varying
degrees of identification and detachment which may o/so shift
within each film. Tavemiers work testifies to the continuing vitality
and validity of a Iradition many thearisis have rejected as moribund
after the radical experimentations of the sixties.

TRIB U TES

USA - FRA NCE

GECEYARISI NA DOGRU

AUTOUR DE MINUIT
ROUND MIDNIGHT

Bertrond Tovernier Seno ryo/Screenplay: David
Royfiel, Bertrond Tovernier Görüntü Yön./Cinemotogrophy: Bruno
de Keyzer Kurgu/Editi n g : Armond Psenny Müzi k/Music: Herbie
Honcock Oyunculor/Cast: Dexter Gordon, Fronçois Cluzet,
Gobriel� Hoker, Sondro Reoves-Phillips, lonette McKee, Christine
Pascal Yo pımcı/Producer: lrwin Winkler Yo p ım/Production Co. : Little
Beor Productıon Dünya H o klorı/Export Agent: Werner Bros. , 400
Werner Boulevord, Burbonk, Cal. 91 522, USA; Tlx, 6771 29 ; Fax ,
818 9546443
Yönetmen/Director:

1 986 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 3 1 '
ew York 1959. " Bebop Çağı " sona ermekte ve onun en
güçlü temsilcilerinden biri olon Dole Turner kendi sonunun do
geldiğini onlomoktodır. Alkol ve güçlüklere yenik düşen,
boşkalarının ön yorgılorıno karşı verdiği sonuçsuz ve zor
mücadelede tükenen, bu kuşağının en yetkili tenor soksofoncusu
perişan ve terkedilmiş Bowery borında son savaşına girer. . . Onbeş
yıl önce Paris'te başarıyı tatmıştır Dole. " Biue Note"do onüç
yaşında bir genç, Francis Borier onun müziğinde kendisine tümüyle
yabancı bir evren keşfetmiş, yaşamak için bir neden bulmuştur.
Bugün yirmisekiz yaşında, hala ilahının dönüşünü beklemektedir.
Dole Poris'i, sığınoğını unutmomıştır, şimdi herşeye sıfırdon başlamak
gibi inanılmaz bir umutla Poris'e geri döner. Francis, ilk geceden
başlayarak, birkoç nato olsun duyobilmek için kulakları Blue Note'un
pencerelerine dayalı, yağmurun altında Dole'in çıkmosını bekler. .

N

ew York, 1959. "Bebop Ero " is coming to on end and
Dole Turner, who had been one of its greotest
representotives, sees his future o/so coming to on end.
Threotened by aleohal and hordships, consumed by o useless and
strenous struggle ogoinst others ' preiudices, the most inspired tenor
sox player of his generatian engoges, in the sordid and deserted
bor of the Bowery, in his /asi bottle. . . Fifteen years before, in Paris,
Dole had experienced success. A t the "8/ue Note" o 13-yeor-old
odolescent, Francis Borier, had discovered, through his sound and o
universe formerly unknown to him, o reoson for living. At 28 he
continues to owoit his idol's return. Dole hosn't forgelton Paris, his
refuge: now he is going bock to Paris with the obsurd hope of
starting from scratch. Francis is there from the very first night, with
his eor stuck to the Blue Note's windows to heor o few notes, and
woiting under the rain for Dole to come out. .

N

A loving tribute to the spirit of bebop and iozz in general, with the
greot tenor player Dexter Gordon os the bumed-out musicion in
Paris, Tovernier's film is bosed on the reol life stories of Bud Powe/1
ond Lester Young, two big nomes of the iozz world. Dexter Gordon
o/so had simi/or experiences during his own ortistic coreer which
spons an ineredib/e fifty years of active musicionship and this is
reflected in eoch scene of this beoutifully realistic film. A
mognificent soundtrack and comeo oppeorences by the famous
iozz musicions /ike Herbie Honcock, Ran Carter odd to the
pleosure. Not to be missed by ony iozz fon, old or young.

Bu film cozo, özellikle d e Bebop'o sevecen bir saygıyla yaklaşıyor.
Paris'teki perişan müzisyen rolünde büyük tenorcu Dexter Gerdon'un
yeraldığı Tovernier' nin filmi, coz dünyasının iki ünlü ismi, Bud Powell
ve Lester Young'ın gerçek yaşam öykülerine dayanıyor. Dexter
Sordon'un do elli yıllık inanılmaz müzik yaşamı boyuneo buna
benzer olaylar yaşamış olması bu do bu güzel ve gerçekçi !ilmin her
koresine yonsımış. Kusursuz ses kaydı ve Herbie Honcock ve Ron
Corter gibi ünlü cozcılorın konuk oyuncu olorok göründüğü sahneler
filmde duyulan zevkleri arttırıyor. Genç, yaşlı tüm cozseverlerin
görmesi gereken bir film.
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BEATRICE TUTKUSU

LA PASS/ON BEATRICE
THE BEATRICE PASS/ON

•

Yönetmen/Director: Bertrond Tovernier Sena ryo/Screenplay: Colo
Tovernier O' Hogon Görüntü Yön./Cinematography: Bruno de
Keyzer Kurgu/Editin g : Armond Psenny Müzik/Music: Ran Corter
Oyunc u l a r/Cost: Bernard Pierre Donnodieu, Julie Delpy, Nils
Tovernier, Monique Choumette, Michele Gleizer, Jeon-Cioude
Adelin Ya pımcı/Producer: Adolphe Viezzi Yapım/Production Co.:
Cleo, A . M . L . F. , TFI Films Prod . , Films de lo Tour, Sceno Film Prod.
Dünya H o kları/Export Agent: Roissy Films; Tlx: 280654; Fax: 33 1
47237988

1987 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 28 '

1

4. yüzyılda Fransa. Beotrice, dört yıldır bobası Fronçois d e
Cortemare ve ağabeyi Arnoud'yu beklemektedir. B u ikisi
i ngilizler'e karşı savaşmaya gittiklerinde ve Yüz Yıl Savaşı ' nda
Crecy muharebesinde esir düştüklerinde Beotrice henüz küçük bir
çocuktu. Sonunda beklenen haber gelir: baba, oğul serbest
bırokılmıştır; yeni oyla birlikte eve döneceklerdir. Yenilgi Fronçois'yı
çok etkilemiştir. Bu onun için bir çağın sona erişidir ve vatan hainliği
gibi bir şeydir. Bir g rup serseriyle yola çıkar; eve varono dek,
yağma, tecavüz ve cinayet olayiarına karışır. Fronçois'nın şatoya
varışı oldukça d romotiktir. Saldırgan, alaycı ve acı tovırlorıylo
koranlık vicdanının bedelini tüm dünyaya ödetmek istermişcesine
herkesi kışkırımoya çalışır. Derken, ono karşı çıkabilen tek insanın kızı
Beotrice olduğunu forkeder. Onu do pes ettirmeye kararlıdır. Bu
acımasız bir düellonun, ya do belki de bir aşk öyküsünün başlangıcı
olacaktır. .

BEATRICE TUTKUSU, sevgi üzerine karanlık, şiddetli bir trojedidir.
Boboylo, bir zamonlar ono tapan kızının orasındaki sert ve umutsuz
ilişki !ilmin ono temasını oluşturur. "Tarihi bir film yapmak düşgücüyle
ilgilidir, 'yeniden kurmak'la değil. iki ono kişiyi o çevreye, o doğaya,
bu dünyanın doğal birer parçası olarak yerleştirebilmekti sözkonusu
olon . . . Ve bu iki oyuncu rollerine adeta dinsel bir inanç gibi dört
elle sarıldı; aynı inanç, aynı coşku, aynı yoğunluklo . . . Diğer
pekçokları gibi, bu filmim de Tanrı ' yla, bir bobanın çocuklarıyla olon
ilişkisiyle, bir çağın sona erişiyle ilgili. Ve, hem tanık hem de kurban
olon çocuklarla", diyor yönetmen.
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ronce in the X/Vth century. For four years, Beotrice has been
woiting for the return of her fother, Fronçois de Cortemore
and her brother Arnoud. She wos stil/ olmasi o child when
they had both left to woge wor on the English and were token
prisoner ot the bottle of Crecy in the Hundred Years ' Wor. At lost
the news orrives; the father and brother are free. They wi/1 be bock
home with the new moon. Fronçois has been deeply oHected by
the defeot. To him it is the end of on ero and o kind of treoson. He
gothers together o bond of rogues and the woy home is poved
with looting, rope and murder. Fronçois ' orrivol ot the east/e is
dromotic. Violent, sorcastic and bitter, he seems inteni on provoking
everyone, os if to moke the who/e world pay for his own bad
conscience. He immediotely reolizes that the only copab/e of
standing up to him is his own doughter, Beotrice. He is determined
to moke her give in. lt is the start of o ruthless duel - or, moybe, of
o love story. .

F

LA PASS/ON BEATRICE is o dork, violent trogedy obout love. The
brutol, hopeless relotionship between the father and onee-odaring
doughter is the core of the film. "Moking on histarical film is obove
all o question of dreonıing, not 'reconstructing � lt wos o matter of
planiing the two main figures in the environment, the londscope, os
if they had emerged from this red eorth . . . And (the) two octors . . .
immersed themselves in their ro/es, with o/most religious devotion.
With the same belief, the same enthusiosm, the same intensity. . .
This film, os with mony of my films, is obout God, the relotionship
of o father to his children, the end of on ero. And obout children os witnesses, os victims ' ; soys the director.

USTALARA SAYGI
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LA VIE ET RIEN D'AUTRE
LIFE AND NOTHING BUT

Bertrand Tavernier Seno ryo/Screenploy:
Bertrand Tavernier, Jean Casmos Görüntü Yön . /Cinemotogrophy:
Bruno de Keyzer Kurgu/Editing: Armand Psenny Müzi k/Music:
Oswald d 'Andreo Oyunculor/Cost: Philippe Noiret, Sabine Azemo,
Pascale Vignol, Maurice Borrier, François Perrot, Jean-Pal Dubois,
Daniel Russo, Michel Duchoussoy Yo pımcı/Producer: Rene Cleitmon,
Frederic Bourboulon Yo pım/Production Co.: Hochette Premiere et
Cie, Groupe Europe ı Communicotion-AB Films, Little Bear-Films A2
Dü nya H o k l o rı/Export Agent: President Films, 2 rue Lord Byron,
75008 Paris, FRANCE; Tlx: 64902ı ; Fax : 33 ı 45634056
Yönetmen/Director:

ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 ı 35'

1

920: Avrupa'nın toplu intiharının ikinci raundu sona ereli iki yıl
olmuş ve geriye artık yalnızca kati neticeyi ortaya çıkaracak
son raund kalmıştır. Topraklarının dörtte biri harabalan Fransa,
şenliklerle yeniden inşa edilmekte, yaralarını sarmaya çalışmaktadır.
Savaştan sağ çıkonlor, son dört yılda yaşadıkları korabasanı
unutmak icin delicesine calısmakta ve bunu da bosarmaktadırlar. Bu
karışıklıkıa: farklı toplum ;al Çevrelerden gelen ve bi rbirini tanımayan
iki genç kadın aynı şeyin peşindedir: savaşta koybalon sevdikleri
erkeği bulmak. Kentli, zengin burjuva kadın için bu erkek kocası;
taşralı, orta halli diğeri içinse nişanlısıdır. iki kadın, bir grup asker
görev sırasında kaybolanları ararken endişeyle bekler. Fransa savaş
ölülerinin son hesabını yapmaya hazırlanırken, kadınlar kendi
geleceklerini yaratmanın yolunu arayacaktır. Bu arayış onları aynı
bilgi kaynağına götürür: kayıp şahıslar askeri bürosunun şefi
Kumondan Dellaplone. . .
Tavernier'nin b u e n hassas ve içten filmi, savaşın o herşeyi,
politikayı, manzoraları ve en yakın duygusal ilişkileri bile değiştirme
gücüne seslenmekte. Yönetmen, geçmişe tutkuyla, geleceğe ise
endişeli bir umutla bağlı insanları anlatan zengin dakulu bu öyküyü
büyük bir ustalıkla geliştirmiş. Film, üç kahramanın birkoç gün için
biroraya gelişleri üzerinde yoğunloşırken, bürokratik iki yüzlülük ve
yozloşmayı, savaş sonrası yoksulluk ve ırkçılığı, toplumsal eşitsizliği
ve aşkların aldatmacasını vurguluyor. Tavernier, bu etkileyici ve
umutla sonuçlanan yapılı, genel ve öznel arasında kurduğu usta bir
dengeyle kotarmış.

7

920, the second raund of Europe's collective suicide, of
which only the deciding motch has yel to be fought, has
been over for two years now. Fronce, with o quorter of its
territory destroyed, is licking its wounds in o flurry of festive octivity
set ogoinsf the enormous construcfion sifes of her reconstruction.
Survivors from all over are burstling obout, working relentlessly in
order to forgel the nightmore of the lost four years, which they
manage to do. In this chootic otmosphere, two young women from
very different social bockgrounds, who do not know eoch other, are
pursuing the same goal: to find the man they love who has
disoppeored in the furmoil. For one womon, o rich bourgeoise from
the city, it is her husbond. For the other, o provinciol of modest
meons, it's her fioncee. Two women woit onxiously while o brigode
of soldiers seorches for tlıe remoins of those listed os missing in
action. As the notian prepores to make o fina/ accounting of its wor
deod, eoch womon wi/1 seek to discover o meons of creoting her
own future. Their search will leod them to the same source of
information: Commondont Del/ap/one, chief of the militory bureou of
missing persons . .
Tovernier's most poignont and deeply felt work oddresses the
owesome power of wor to transform everything: politics,
londscopes, and even the most intimote of emotionol relotionships.
The director has beoutifully developed this richly textured story of
men and women hesitoting on the brink of obsession with the post
and onxious hope for the future. The film focusses on the woy the
three protogonists interoct over o period of o few doys, bul in so
doing, brooches bureoucrotic hypocrisy and corruption, postwor
poverty and rocism, social inequolity and the deceptions of
romantic involvemenf. Tovernier directs with o mosterful balance of
the large scole and the intimote, bringing o passianale sympothy to
this maving and ultimotely hopeful work .
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GERÇEK OKURYAZARLAR IÇIN
KALlCI DERGI
•

1. hamur 162 sayfa, 4 forma renkli kuşe,
her sayı 32 sayfa roman ekiyle

BAŞAK S iGORTA'nın değerli ko_ tkılanyla gerçekle�tirilmi�tir
We should /ike to thank BAŞAK SIGORTA for their contrib utions.
DAUMAN Retrospektivi, FRANSIZ DIŞiŞLERi BAKANLIG/ 'mn değerli
i�birliğiyle gerçekle�tirilmi�tir
The DAUMAN Retrospective has been possible with the valuable
cooperation of THE FOREIGN MINISTRY OF FRANCE.
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stanbul Uuslararası Film Festivali bu yıl, dünya sinema
endüstrisinin en saygın yapımcılarından biri adına, kısa, orta ve
uzun metraj, belgesel ya da kanulu filmlerden aluşan beş
programlık bir retrospektif gösteri sunmaktan gurur duyuyor.

n homage to one of the most prestigious producers in the world
film industry, Istanbul International Film Festival is proud to
preseni o refrospecfive of five programmes composed of short,
medium and full length documentary or feafure films.

Bir yapımcı yalnızca "bir film çekiminde mali ve idari sorumluluğu
üstlenen kişi" midir? Bu tanım Larousse Sinema Sözlüğü'nde
yeraldığına göre, kuşku götürmez. Ancak yine de insan kullanılan
sözcüklerin önemsizliği karşısında hayrete düşüyor! .. Büyük
yapımcıların katına tırmanmanın bedeli yüksektir. l 949'da Argos
Film'i kuran Anatale Dauman'ın katkıda bulunduğu yapıtlarla bu gizli
tolpulukta özel bir yeri vardır. Aşağıda 1 989'da "Avrupa'da Yılın
Yapımcısı" ünvanını alan Dauman için sinemanın ünlü isimlerinin
söyledikleri yer alıyor.

Can o producer be merely o "person respansible, from the financial
and administrative point of view, for the making of o film"? Since
the definition comes from the Larousse Dictionary of Film, there
seems no good reason to doubt it. And yel, one wonders at the
littleness of the terms used! . . . A place in the Pantheon of great
producers is priced very high, and must be earned. Anato/e
Dauman, the man who created Argos Film in 1949, has o very
special place in this seeret brotherhood with his outstanding record.
The fallawing are same excerpts from what few famous names of
world cinema said about this man who earned the title of "The
Producer of the Year in Europe" in 1989.

"Son otuz yıldır Avrupa sinemasında gerçekleştirilen en önemli
yapıtlarla ilgili bir ders vermek isteyen bir öğretmen Alain Resnais'nin
bazı filmleriyle işe başlayabilir. Örneğin o güçlü Auschwitz
belgeseli, GECE VE SiS, en karmaşık filmlerinden biri olan MURIEL
ve belki de en güzel filmi H i ROŞiMA SEVGiLiM. Jean-Luc
Gadard'ın da özellikle ilk klasikleri ONUN HAKKINDA Bi LDiGiM
BiR, iKi ŞEY ve ERKEK-DiŞi 'ye yer vermek gerekir. Dahi yönetmen
Robert Bresson'un MOUCHETTE ve RASTGELE BALTHAZAR'ı da
listeye girecektir. Ve günümüz sinemasından da Nagisha Oshima'nın
birçok ülkede yasaklanan DUYGU iMPARATORLUGU, Vol ker
Schlöndorff'un TENEKE TRAMPET'i; Andrei Tarkovski' nin son filmi
KURBAN ve Wim Wenders'in uluslararası bir basarı kazanan PARiS,
TEXAS ve BERLiN ÜZERiNDE GÖKYÜZÜ 'sü öne�li yapıtları
arasında sayılabilir. . . Ancak bu filmierin hepsinin bu denli başarılı
olması bir rastlantı değildir. Hepsine katkıda bulunan bir adamın,
Fransız yapımcı Anatale Dauman'ın varlığı bu yapıtları böylesine
güçlü kılan etmenlerden biridir. Avrupa'da alışılmadık bir durumdur
bu. . ."
Peter BRU NETTE, sinema elestirmeni,
SIGHT AND SOU N D, Kış, 1 989
"Son yirmi yılın Fransız bağımsız sineması tarihi Argos Films'in
tarihine yansımaktadır. Anatale Dauman bu kapalı evrene, bu büyük
akademik okula, l940'ların sonunda yarı tekelci bir görünüm alan
bu mesleğe girer girmez, kendine bir yol arayarak buldu. Argos Film
geleneklerden sıyrılıp, orta ve kısa metraj filmler yapma cesaretini
göstererek, geleceğe uzanan yolu açtı . .. "
Henri LANGLOIS, Fransız Sinamatek'in kurucusu, 1 970
" Bugün Argos Film, Henri Langlois'nın l 9 70'de yazdığı metinden 1 5
yıl sonra, gerçek "sinemanın son kalelerinden" biri tanımlamasına
her zamankinden çok yakışıyor. Anatale Dauman ise, sözcüğün tam
anlamıyla, yapımcılar arasındaki son "şövalye". Bu "Avrupalı "
yapımcı, b u olanaksız mesleğe beslediği gerçek tutkuyla SINEMA
adını verdiğimiz o eşsiz zevki yaratmak için para, fiki.r .ve görüntüleri
biraraya getirebilen bir dili hala konuşuyor."
Wim WENDERS, Yönetmen, 1 985
"Anatole Dauman benim dostum ve bana mali destek sağlayan kişi.
Bunlar oynanması zor roller. Dauman her zaman azimliydi . . . Bir film
projesine onu çeken senaryo, bütçe, hele hele benim deneyimlerime
dayanarak, yıldızları aynatma olanağı değildir. Filmin sanatsal
değeri ve temanın çekiciliğidir onu bir filme sürükleyen . . .
Yapımcıl ığını üstlendiği filmiere bir bakın. Içlerinde Hollywood'lu bir
yapımcının çekebileceği türde film görebiliyor musunuz? Ben
göremiyorum. Ama Anatale onları çekti, daha doğrusu onların
yönetmenin istediği gibi çekilmelerini sağladı . Bu her ikisinin de
yapmak istediği bir filmde, bir doslun diğerine yardım etmesidir."
Elia KAZAN, Yönetmen, 1 989

"If o film rıroducer wanted to assemble o course on European
cinema that reflected the most significant, most exciting things going
o·, in the medium over the last thirty years, he might very well start
with same films by Alain Resnais, such as his powerful documenfary
on Auschwitz, NUIT ET BROUILLARD, his complicated MURIEL and
what is perhaps his greatest film, HIROSHIMA MON AMOUR.
Certainly Jean-Luc Gadard would have to figure, represented
perhaps by the early classics DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE
SA/S D'ELLE and MASCULIN-FEMIN/N. Films by the demanding
genius Robert Bresson, MOUCHETTE and AU HASARD,
eALTHAZAR, say, would o/so, have to be included. Finally, to bring
things up to dole, the professor might want to add Nagisa
Oshima 's disturbing IN THE REALM OF THE SENSES, stil/ banned in
many countries, Volker Schlöndorff's THE TlN DRUM, Andrei
Tarkovsky's fina/ film, THE SACRIFICE, and two international
successes by Wim Wenders, PARIS, TEXAS and WINGS OF
DESIRE. . . And it is no accident that they share this power, for one
man was involved with all of them, the French producer Anato/e
Dauman. In Europe, this is unusual. . . "
Peter BRUNETTE, Film Critic, SIGHT AND SOUND, Winter 1989
"For twenty years now, the history of independent French film
making has been reflected in the history of Argos Films. Newcomer
Anato/e Dauman has explored and sought o way within this ciased
universe, this great academic school, this quasi-monopolistic
profession represented by the cinema of the Iate forties. Argos Films
had the courage to produce medium-length and short films which
o/one could escape convention and pave the way for the future. . . "
Henri LANGLOIS, Founder of Cinematheque Française, 1970
"Taday, 15 years after, Argos Films emerges more than ever as one
of the last "bastions of true Cinema" as deseribed by Henri
Langlois in o text written in 1970, and Anato/e Dauman as one of
the last "knights " among producers, in the noble and o/most
abso/ete sense of the term. Now an European producer, he is o
man with outhentic passian for this impossible profession, o man
who stil/ speaks o language which brings money, ideas and images
together to ereale that exquisite pleasure which we know by the
name of CINEMA."
Wim WENDERS, Director, 1985
' 'Anatole Dauman is my friend and my supporter. These have not
always been easy ro/es to play. He has been steadfast. . . What
involves this man with o film pra;ecf is less the script and the budget
and never, in my experience, oppartunities to possibly include stars.
lt is his feeling for the artistic worth of the film and the attraction the
theme and sub;ect have for him . . . Look at the list of films he has
produced. Can you single out one of them that would have been
made by o producer in Hollywood? Neither can /. Stil/ Anato/e
made them, which is to say he helped o director make them, as
the director wishes them to be. lt is o question of one friend helping
anather to make the film they both want to make. . . "
Elia KAZAN, Director. 1989
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HiROSiMA SEVGi LiM
HIROSHIMA MON AMOUR
ALAI N RESNAIS

Yönetmen/Director: Aloin Resnois Seno ryo/Screenploy: Morguerite Duros Görüntü Yön . /
Cinemotog rophy: Michio Tokohoshi, Socho Viemy Kurgu/E diting: Henri Colpi, Josmine
Chosney, Anne Sorroute Müzik/Music: Georges Delerue, Giovonni Fusco Oyuncu l o r/Cost:
Emmonuele Riva, Eiji Okodo, Bemord Fresson, Stello Dossos, Pierre Borboud Yo pım/Producer:
So my Halfon Yo pım/Production Co. : Argos Film Koynok/Source: Minist�re des Allaires

Etrong�res Fronçois, Directian de lo Communicotion, Bureou du Cinemo
1 959 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 91 '

iroşimo'du çekilen barış üzerine bir filmde rol olon bir Fransız kadın oyuncu, orada tonıştığı
Japon bir mimorlo kısa bir serüven yaşar. Trajik geçmişiyle lanetli bu kentte aşk ve ölüm
imgeleri birbirine karışır ve yaşadığı serüven kadına geçmişte kolon bir aşkın anılarını getirir:
2. Dünya Savaşı sırasında, doğduğu kent Nevers'de bir Alman askerine aşık olmuş, fakat kentin
kurtulduğu gün asker vuruluneo deliliğin eşiğine gelmiştir. Çevresine rezil olon genç kıı günlerce
ailesinin evinden dışarı adım atamaz. Sonunda ailesini terkedecek kadar iyileşip, H iroşima ile
Nagazaki'nin bombolonmosındon sonra savaşın bittiği gün Poris'e gelir. .

H

Öykü, aşama aşama ortoya çıkarak, geçmişle bugün orasında karmaşık ilişkiler kurar. Nevers ve
Hiroşima, kişisel ve evrensel trojedi, hatırioma ve unutuş; bu temalar temelde yalın bir aşk
öyküsünün çevresinde gelişir. Anılarla bugünün imgelerini yonyana getiren film, farklı zaman
porçalarını birleştirerek, Resnois'nin daha sonraki filmlerinde geliştirdiği bir temoyo, öznel zamanın
tanımlanmasına doğru uzanır. HiROŞiMA SEVGiLiM Aloin Resnois'nin ilk konulu filmi. Yönetmene
uluslarorası bir ün sağlamanın yanısıra bu film, 1959'do gösterime çıkarak, çağdaş bir onlotımlo
çalışan yeni bir Fransız sinemacılar kuşağı, " Lo Nouvelle Vogue 1 Yeni Dolgo"nın doğuşunu
müjdeleyen filmlerden biriydi.
French actress working in Hiroshima on o film about peace has o brief affair with o
Japanese architect she meels there. lmages of love and death commingle in this town
haunted by its trogic post, and the affair brings back memories of o previous love to the
actress : during the WW2, in her home town Nevers, she had been in love with o German soldier
and had undergone o erisis of madness ofter he had been shot on the day the city was
liberated. She was subsequently submitted to public disgrace, followed by o period of
imprisonment in her porenis ' home. Sh e fina/Iy recovered enough lo leave home permanently,
arriving in Paris on the day the war ended alter the bombing of Hiroshima and Nagasaki . .

A

This story is only reveo/ed in stages, and esiab/ishes o complex o f metaphoric relations between
the post and present. Nevers and Hiroshima, personal and universal lragedy, memary and
oblivion, these themes evolve from the essan tially simple love story. The film, in its iuxtaposilion of
remembered images with those of the present, in its mingling of dillereni time sequences, reaches
laward o portroyal of subieclive time, o theme I'Vhich Resnais developed in his later films.
HIROSHIMA MON AMOUR was the first feature directed by Alain Resnais. Besides establishing
the director's international reputation, the film was one of several released in /959 signalling the
emergence of o new generatian of French filmmakers working in o modernisi narrative vain, La
Nouvelle Vague.

1 922'de Fransa'da Vonnes'do
doğdu. ilk omatör 8 mm'lik filmini 1 4
yaşında gerçekleştirdi. IDHEC'de
kurgu eğitimi görmeden önce, ilk
çalışmalarını tiyatro aktörlüğü
üzerine yaptı. Sinemoda ilk
çalışmasına kurgucu olarak başladı.
ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1 6
mm'lik kısa ve orta uzunlukta filmler
yaptı. Her kısa filminde biraz daha
pekişen ünü, GECE VE SiS ile
doruğo ulaştı. HiROŞiMA SEVGiLiM
ile konulu filmiere yöneldi.
Bom in 1 922 in Vannes, France. He
made his firsl amaleur B mm film at
/4. He s tudied acting for the slage
before attending dasses in ediling
at IDHEC and first warked in the
prafessional cinema as editar. A lter
WW2 he began making 16 mm
shorls and medium-length films. His
repulation as o filmmaker grew with
every successive shorl and reached
o peak with NUIT ET BROUILLA RD.
He turned la features with
HIROSHIMA MON AMOUR.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEa/VE FILMOGRAPHY

1 955 Nuit et brouillord 1
Gece ve Sis
1 959 Hiroshimo man omour 1
Hiroşima Sevgilim
1 961 L'annee demiere o
Morienbad 1 Gecen Sene
Morienbod'to .
1 966 Lo guerre est finie 1 Savaş Bitti
1 974 Stovisky
1977 Providence 1 Koyro
1 980 Man anele d'Amerique 1
Amerika'daki Arncom
1 983 Lo vie est un roman 1
Yasarn Bir Romandır
1984 L'a .mour o mart 1 Ölümcül Ask
1 986 Melo
1 989 1 Wont to Go Home 1
Eve Gitmek istiyorum
·
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F RA N SA - i SV E Ç
FRA NCE - S WEDEN

ERKEK-DiSi

MASCULIN-FEMININ
JEAN-LUC GODARD

Yönetmen/Director:

Jean-Luc Gadard

Sena ryo/Screenplay:

"La Femme du Paul and Le Signe" by Guy de Maupassant

J ean-Luc Gadard based on a story

Görüntü Yön ./Cinematog raphy:
Müzik/Music: Francis lai, Mozart Oyu ncular/Cast:

Willy Kurant Kurgu/Editi n g : Agnes Guillemot
Marlene Jobert, Jean-Pierre Leaud, Chantal Goya , Catherine-lsabelle Duport, Michel Debord
Ya pım/Production Co. : Argos Films, A nouchka Films, Svensk Filmindustri, Sandrews
Kayna k/Source: Minisiere des Aifaires Etrangeres Français, Directian de la Communication,
Bureau du Cinema

1

1 966 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 106'

5 ayrı sahneden oluşan film, alt yazılara, söyleşilere, esprilere ve hatta bir Bergman filminin
paradisine yer vermektedir. . . Paul askerliği bitince, Paris'e döner. Orada tanıştığı Modeleine
genç adama çalıştığı dergide bir iş bulur. Modeleine şarkıcı olmak istemektedir. Paul ve
arkadaşı Robert ise zamanlarının çoğunu, Brezilya'daki siyasi tutuklular yararına dilekçelere imza
toplayarak, Amerikan ordusuna ait arabaların üzerine Vietkong yanlısı sloganlar yazarak ve
duvarlara seçim efişleri yapıştırorak geçirirler. Paul kaldığı evden çıkarılınca, Modeleine ve oda
arkadaşları Catherine ile Elizabeth'in kaldığı eve taşınır. . .
Politik tartışmaların sinemaya yansıtılabilmesi için uygun bir biçem arayan ERKEK-DiŞi, Gadard ' ın
politik soruları daha dolaysız yoldan sorduğu sonraki filmlerini müjdeliyor. Bu filmde ortaya konan
sorun " kişisel " ile "politik" arasındaki ilişki olarak ele alınmıştır. i ki genç insanın, komünist parti
politikalarıyla ilgilenen genç bir erkeğin ve pop müzikten başka birşeyle ilgilenmeyen bir kadının
arasındaki çekingen ilişki cinselliği simgeler ve cinsel ilişkinin temelleri sorgulanır. Film bu sorunu,
erkek kahramanın ikilemi olara k ele almaktadır; Paul parti politikasının "erkeksi" dünyası ile pop
kültürü ve tüketimin "dişi" dünyası arasında sıkışıp kalmıştır. Her ikisi de ona uygun değildir;
Paul'ün bu iki dünyanın olumlu yönlerini birleştirme çabası da başarısızlığa uğrayacak ve Paul
sonunda kendisini her iki dünyadan da dışianmış ve yapayalnız bulacaktır.
he film is divided info 15 numbered acts and includes captions, interviews, iokes and even a
parody of a Bergmon film . . . Paul returns to Paris ofter doing his mi/itory service and meets
Modeleine, who finds him work on the mogazine where she is employed. Her arnbitian is to
succeed os o pop singer Paul and his friend Robert spend much of their time signing petitions on
beholf of politicol prisoners in Brozil, pointing pro-Vietkong slogons on US ormy car.s and putting
up election posters. Paul loses his lodgings and moves in with Modeleine and her roommotes,
Catherine and Elizabeth . .

T

MASCULIN- FEMININ, on early work o f search for a cinemotic form in which to discuss politics,
looks forword to loter Gadord in which politicol questions are roised more directly The problem
presented here is the relotionship between the "personal" and the "political". The hesitont,
tentotive relotionship between two young people · o young man involved in Communist Porty
politics and o womon involved in herself and pop music · is used os the bosis for on enquiry info
sexual relotionships and the representotion of sexuality In the film, the problem is seen in terms of
the mo/e protogonist's dilemmo, Paul is cought between the "mosculine" world of porty politics
and the "feminine" world of pop culture and consumerism. Both are indequote in themselves;
Poul's ottempt to unite the positive virtues of both foils and he ends up o/one, olienoted from
both.
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1 930'do Paris'te doğdu. Daha
sonra isvicre vatandası oldu.
Sinemayl� ilk ilişkisi 1950 yılında,
kısa metrojlı filmlerde rol almasıyla
başladı. 1 952 yılında ilk
makalelerini "Cahiers de
Cinemo"do yqzmayo başladı . ilk
konulu filmi, "A bout de souffle 1
Serseri Aşıklar"ı, "Yeni Dalga"
akımının ortaya çıkış yılı olan
1 959'do gerçekleştirdi. "Yeni
Dalga "nın en verimli ve stil
yönünden en radikal yönetmenidir.
1 959'don bu yana 35 konulu film
yaptı. Son otuz yıldır sinemayı
"düsünen insanın sanatı" olarak
yönlendiren en etkin ustalardon
biridir.
Bom in 1930, in Paris . He /oter
become citizen of Switzerlond. He
fir.s t become involved with cinemo in
1950, aciing in short fi/ms. In 1952
he wrote his fir.s t orticles for
"Cohier.s de Cinemo ". He mode
his fir.st short in 1954, and his fir.st
feoture '� bout de souH/e" in
1959, the year of emergence of the
"Nouvelle Vogue". He is known os
the most prolific and stylisticolly
rodicol of all directors who come to
prominence during the "Nouvelle
Vogue". He has mode same 35
feoture films since 1959. In the lost
three decades he wos among the
most influentiol figures in shoping
cinemo os o thinking mon's ort.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELECTIVE FILMOGRAPHY

1 959 A bout de souffle 1
Serseri Asıklar
1 964 Bonde o ·part 1 Hisseli Çete
1 965 Pierrot le fou 1 Deli Pierrot
1 966 Masculin-Feminin 1 Erkek-Disi
·
1 967 La chinoise 1 Cinli Kız
Week-end 1 Hafta Sonu
1 972 Tout va bien 1 Herşey Yolunda
1981 Passian 1 Çile
1 984 Detective 1 Dedektif
1988 Soigne ta droite 1 Sağını Kollo
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RASTGELE BALlHAZAR

AU HASARD SALTHAZAR
LOOK OUT, BALTHAZAR

Yönetmen/ Director: Robert
Cinematography: Ghisloin

Bresson Seno ryo/Screenplay: Robert Bresson Görüntü Yön . /
Cloquet Kurgu/Editing : Roymond lomy, Genevieve Billo Müzik/Music:
Fronz Schubert Piono Sonoto No.20 Oyuncu lar/Cast: Anne Wiozemski, Fronçois loforge,
Philippe Asselin, Notholie Joyout, Wolter Green, J.C. Guilbert, Pierre Klossowski Ya pımcı/
Producer: Mog Badord Ya pım/Production Co. : Argos Film, Parc Film, Athos Films, lnstitut suedois
de lo cinemotogrophie, Svenks Filmindustri Dünya H a k l a rı/Export Agent: Athos Films, 93
Chomps-Eiysees, Paris Be, FRANCE Kayna k/Source: Minisiere des Allaires Etrongeres Fronçois,
Directian de lo Commun icotion, Bureou du Cinemo
1 966 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B/W) 1 96'
ASTGELE SALTHAZAR Fransa 'nın kırsol kesiminde, insan yaşamının bir kopono kıstırıldığı
yörelerde geçer. Filmin ono kişisi Bolthezor bir eşektir. Bu hayvanın yaşamı, çeşitli
zamonlarda ono sahip olon, ya do onu kullanan insanların yoşomlorıylo kesişir. Bu insanların
yaşamları do birbirleriyle kesişmekle ve eşeğin aracılığıyla insan ilişki ve mücadelelerini ele olon
karmaşık bir öykü anlatılmaktadır. Ano kişiler, Balıhazar'ın ilk sahibi, ono ismini veren, ters huylu
Morie; Morie'yi boşton çıkoran ve Bolthozor'o işkence eden, kötü yürekli genç Gerord ve
Bolthozor 'o bir süre efendilik eden, yarım akıllı sarhoş serseri Arnold'dur. Bolthezor yovruyken
çocuklar onu çok severler. Ancak sonroları bir yük hayvanı olur ve insanlar ono eziyet etmeye
boşlorlar. Orta yoşo geldiğinde sirkle gösteriye çıkar ve seyirci onun parlak zekasını olkışlar.
Yaşlanıneo son sahibi ono bir aziz gözüyle bakar. .

R

Bu filmin yoğunluğunu ve duygularo seslenme gücünü anlatabilmek zordur. Hayvonlar hakkında bir
çok film çekilmiştir ve bunların çoğu duygusol yopıtlordır. RASTGELE SALTHAZAR bunlardon biri
değil. Acı ve zulümle, insan suçları ve mücadeleleriyle ilgili, sert, çetin bir filmdir bu. Robert
Bresson olonaksız olanı başarmış ve insan ırkının çektiği acıları, ödenmemiş tüm insan suçlarının
altında ezilen bir hayvanın yaşam öyküsünde dile getirmiş. RASTGELE SALTHAZAR, Jeon-Luc
Gadord'ın dediği gibi "gerçekte birbuçuk saate sığdırılan dünya".
U HASARD 81\LTHAZAR is sel in rurol Fronce, where human life is mostly taken up by foil.
A donkey, Balthazar, is the centrol charocter. His life intersec/s with the lives of humans
who either own him or use him at various times. The lives of these human characters o/so
intersect, and thus through the device of the donkey o complicated stary of human enfanglemenfs
and slruggles is to/d. The principal character.s are Marie, o sul/en gir/ who first adapts and names
Balthazar; Gerord, o sinister youth who is the first seducer of Marie, and who formenis Balthazar;
and Arnold, o half-written drunken framp, who owns Balthazor far o white. When Balthazar is
young he is loved and caressed by children. Later, turned info o beats of burden, he is lormented
by men. In his middle age he becomes o sfunf donkey in o circus and is applauded for his
brilliance. And in his old age he is regarded by his fina/ owner as o saint. .

A

lt is difficult to convey the infensity of this film and its ability fo evoke emotion. There have been
many pictures about animals, and most af them have been senlimental. AU HASA RD 81\ L THAZAR
is not one of these. lt is o hard, lough picture abauf suffering and cruelty, human vice and human
struggle. Robert Bresson brings off an o/most impassible feat, o picture in which the agony of the
human race is canvincingly illustroted by the life story of an animal which, by its end, becomes
the bearer of the enormous weight of all unexpiated human guilt. AU HASARD 81\ L THAZAR, as
Jean-Luc Gadard has said, "is really the world in an hour and o half."

ROBERT BRESSON

1 907'de Fronso'do, Auvergne'de
doğdu. Aslında ressam ve fotoğrafçı
olon yönetmen, 30'1u yıllarda film
olonında bazı deneyimler kazandı.
ilk konulu film denemesini 1 943
yılında gerçekleştirdi. Kendi özgün
üslubunu, o günden bu yana
çevirdiği çoğu edebiyat uyarlaması
filmlerle oluşturdu. Erdem,
mosumiyet ve suç, ölüm - özellikle
intihar -, tinsel açıdon yeniden
yarodılış ve çürüyüş temalarında
tutkulu ısrorı, pekçok ödüle sahip bu
sinema ustosını, saygı duyulan,
ancak popüler olmayon bir
yönetmen konumuno getirdi.
Bom in /907 in Auvergne, France.
lnitially o painter and photographer,
he gained same film experience in
the Thirlies. He made his fealure
film debut in 1943. Most of his films
since then have been literory
adaptalions, made in his awn
unique style.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1943 Les onges du pech� 1
Günah Melekleri
1 945 Les domes du Bois de
Boulogne 1
Boulogne Ormanı Kadınları
1951 Le journal d'un cure de
compogne 1 Bir Köy
Popazının Günlüğü
1956 U n condomne ii mor! s'est
echoppe 1 Bir idam Mohkumu
Koctı
19 59 Pic k pocket 1 Yonkesici
1 962 Le proces de Jeonne d 'Arc 1
Jeonne d 'Arc'ın Durusması
1 966 Au hasard Balıhazar ';
Rastgele Bolthezor
1 967 Mouchette
1 969 Une femme douce 1
Tatlı Bir Kadın
1 971 Ouotre nuits d'un reveur 1
Dört Düs Gecesi
1 974 loncelot' du loc
1 977 Le dioble proboblement 1
Herhalde Şeyton
1 983 L'orgent 1 Para
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SON DARBE
DE FA

HUSS

LE COUP DE GRACE

Vol ker Schlöndorff Senaryo/Screen p l a y : Genevieve Dormonn, Morgorethe
von Trotta, Jutta Bruckner based on the novel by Marguerite Yourcenar Görüntü
Yön./Cinematography: lgor Luther Kurgu/Editing: Jane Sperr, Annetle Dam Müzik/Music:
Stanley Myers Oyuncular/Cast: Motthias Hobich, Morgorethe von Trotto, Rüdiger Kirschstein,
Mathieu Corriere, Volesko Gert, Morc Eyroud, Frederik Zichy, Bruno Thost, Henry von Lyck
Ya pım/Prod uction Co. : Argos Film, Bioskop-Film Kayna k/Source: Minisiere des Aifaires
Etrongeres Fronçois, Directian de lo Communicotion, Bureou du Cinemo
1976 1 35 mm. 1 Siyah - Beyaz (B&W) 1 97'
us devrimi, Çarlığın çöküşü ve Alman imparatorluğunun yenilgisi Courlond'da, Boltık
Devletleri'nde büyük bir korışıklığa yol açar. Alman toprak sahipleri, Letonyo, Estonyo ve
Litvonyolı milliyetçiler ve Beyaz Rus Ordusu 'ndan çeşitli askerler, aslında birbirlerine tümüyle
karşı olsalar do, Bolşevikler ve Kızıl Ordu ile savaşmak üzere biroraya gelerek dağınık birlikler
oluştururlar. Reval molikonesi, Kızıl güçlerin ele geçirdiği bölgedeki tek dayonoklorıdır. Malikonenin
sahibi, Alman Gönüllü Birliklerinde genç bir subay olon Conrad de Revol ve yine aynı ordunun
üyesi arkadaşı Eric Von Lhomond bu zorunlu üsse geri dönerler. iki genç, çocukluklarındon beri
sınırları eşcinselliğe dayanan sıcak ve ince bir dostluğu paylaşmıştır. Gururlu, mantıklı ve kadınlara
karşı alaycı bir tavır tokınan E ric, kendinden daha duyarlı ve romantik bir yapıya sahip olon
Conrod'o yürekten bağlıdır. Conrad'ın kordeşi Sophie ve yaşlı teyzesi Proscovia da bu acınacak
gornizondo yaşar. Eric, ince uzun bir genç kız olarak hatırladığı Sophie'yi karşısında genç bir
kadın olarak görünce şoşırır, hatta tedirgin olur. Sophie E ric'i keşfeder ve ono tutkuyla aşık olur.
E ric ise ondan etkilendiğini anlamaz, veya onlamak istemez. Perişan bir savaşın ağına tokılan bu
üç insan, arzularını inkar ederek, red, suç, kışkırtmo ve karşı gelişten oluşan trajik bir balenin
koranlık adımiarına kapılırlar. .
Konusunu Morquerite Yourcenar'ın bir romanından alan bu film, bir düzen kurulurken bir diğerinin
yıkdışını simgeleyen karmaşık bir öyküdür.
Yönetmen/Director:

R

he Russion Revolution, the fal/ of the Czorist Empire and the defeot of the German Empire,
/ed to utter confusion in Courlond, in the Boltic States. German ;unker londowners, Lotvion,
Estonion and Lithuonion notionolists, os well os disporole members of the White Russion
A rmy, olthough fiercely opposed fo one onother, ioined together in dispersed bonds fo fight the
Bolsheviks ond the Red Army. The Revol monor had become o los! bostion in on insurrectionol
counfryside, overrun by the Red regiments. Conrad de Reva/, lord of the monor, o young officier in
the German Voluntory Corps reioined this improvised base, occomponied by his friend Eric von
Lhomond, on officer in the same army. Since childhood the two men had been linked by o warm
and chivalrous friendship, bordering on homosexuality. Eric who is proud, rafional and o/most
cynical with women, tenderly loves Conrad, who is more sensitive and more romantic. Condrad's
sister, Sophie, and their old Aunf Prascovia, live in the pathetic garrison. Eric was surprised,
perhaps troubled, to meef the former gongling odolescent, Sophie, now o woman. She discovers
Eric and fal/s passionately in love with him. Eric doesn't know, doesn't want to know that he is
touched. Caught in the web of o desaiate war, these three people obscurely follow through the
denial of their desires, the steps of o tragic bal/et made up of refusal, complicity, provocation and
confrontation . .

T

Based on the novel by Marguerite Yourcenar, this is o complex, often involving parab/e o f the
collapse of one arder while o new one unfolds.
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VOLKER
SCH LÖNDORFF

1 939'da Almonya'da,
Wiesboden'de doğdu. ilk gençlik
yıllarında Fransa'ya giderek siyasal
bilimler ve ekonomi okudu. Film
yönetmeni olmak amacıyla IDHEC'e
koydoldu. Ancak bu alandaki
eğitimini Fransız film endüstrisinde
aktif şekilde çalışorak elde etmeyi
seçti. Sırasıyla Melville, Resnais ve
Molle'in yanında yönetmen
asistanlığı yaptı. Daha sonra
Almanya'ya dönerek, ilk uzun filmi
olan " Der junge Törless 1 Genç
Törless" ile boşanya ulaştı.
Bom in /939 in Wiesbaden,
Germony. As o teenoger, he moved
to Fronce and he studied politicol
science and economics. He
enrolled of /OHEC with on interest
in film directing bul chose insteod to
pursue on active opprenticeship
within French film industry.
Eventuolly he served os assistant
director to Me/vi/le, Resnois and
Mal/e. He then returned to
Germony and scored on immediale
triumph with his first feoture "Der
;unge Tör/ess ' �

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE FILMOGRAPHY

1966 Der junge Törless 1
Gene Törless
1 969 Michael Kohlhoos - der
Rebell 1 Asi Michael Kohlhoos
1975 Die verlorene Ehre der
Kathorina Blum 1 Kathorina
Blum'un Yiten Onuru
1976 Der Fongschuss 1 Son Darbe
1978 Deutschlond im Herbst 1
Güz'de Almanya
1 979 Die Blechtrommel 1
Teneke Trompet
1983 Eine Liebe von Swonn 1
Swonn'ın Askı
1985 Tod eines ·
Hondlungsreisenden 1
Satıcının Ölümü
1989 Die Geschichte der Dienerin 1
Hizmetçi Kızın Öyküsü
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FRA NCE

GECE VE SiS

UIT T BROUILLARD

NIGHT AND FOG

Yönetmen/Director: Aloin Resnois Görüntü Yön . /Cinemotogrophy:
Ghisloin Cloquet, Socho Vierny Kurgu/Editing: Henri Colpi,
Josmine Chosney Müzik/Music: Honns Eisler Yo pım/Production Co. :
Argos Film, Como Films, Cocinor Koynok/Source: Minisiere des
AHoirs Etrongeres Fronçois, Directian de lo Communicotion, Bureou
du Cinemo

1955 1 35 mm. 1 Renkli ve Siyah-Beyaz - Color and B&W 1 32'

üttefik güçlerin toplama komplorını_ ele geçirişinin onuncu
yıldönümünde çekilen GECE VE SIS, çoğımızın en önemli
belgeselierinden biridir. Filmi çekerken yönetmen Aloin
Resnois ve yazar Coyrol estetik ve ahlaki bir sorunla karşı karşıya
gelirler: kampların büyüklüğü seyircide umutsuz bir güçsüzlük
duygusu yaratmodon nasıl yonsıtılobilir? Konuyu yumuşatmadon ya
do olduğundon daha önemsiz bir hale getirmeden insanı
düşünmeye yöneiten bir uzaklık nasıl sağlanabilir? Bu soruno
getirdikleri çözüm son derece kurnozco ve sonuç olarak başarılı.
Bugünü onlaton sahneler için renkli, arşiv filmleri için siyah-beyaz
filmierin kusursuz bir biçimde birorada kullonımıylo bu belgesel,
Auschwitz'in acımasız dehşetini yeniden yaratarak, bize bu felokette
evrensel bir sorumluluğu n payı bulunduğunu hotırlotıyor. Renois' nin
sıkça kullandığı bir tema burada do karşımıza çıkıyor; belleğin
önemi/onımsomo güçlüğü. Filmin son sahneleri son derece etkileyici;
savaşton sonra yapılan duruşmalarda komptoki yetki hiyerorşisini
olduğu gibi görüyoruz . Kimse sorumluluğu üstlenmek istememektedir;
önümüzde ise tek bir soru var: "Öyleyse sorumlu kim?" Ancak
filmden çıkan sonuç ümitsiz: " Böyle şeyler hep olagelmiştir, bir kez
daha oldu ve yine olacak." GECE VE SiS, aynı konuda çevrilen
benzerlerinin tersine berrak, nesnel, ancak son derece derin ve
etkileyici bir film.

M

MENDiREK

LA

THE JETTY

E

Yönetmen/Director:
Müzik/Music: Trevar

Chris Morker Kurgu/Editing: Jean Negroni
Duncan Yo pım/Production Co. : Argos Film

1962 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 29'
- -

çüncü Dünya Savaşı patlamış ve beraberinde getirdiği
yıkımlar ve nükleer kirlenmeyle tüm dünyaya yayılmıştır. Bu
felaketten tek çıkış yolu Zaman a racılığıyla gerçekleşecektir.
Zamanda, geleceğe ya do geçmişe yapılacak bir kaçış, çözüm
bulunması gereken en öncelikli sorun halindedir. Nükleer savaş
sonrası yeraltı kamplarında tüm bilginler bu proje üzerinde
çolışmoktodırlor. .

U

he Third World War is on progress. lt spread over the who/e
earth bringing destruction and nuclear contamination. The
only way out of this disaster is through Time. The escape in
time, either in the future or in the post, seems the problem with
number one priority to so/ve. All scholars in the post-nuclear
underground concenfrafion camps work on this pro;ect . .

T

BALiNA ADAMLARI

LES HOMMES DE LA BALEINE

MEN OF WHALES

C

ommissioned to mark the tenth onniversary of the liberalian
of the concentration camps by the Alies, NU/T E T
BROUIL LARD is one of the greatest o f documentaries. In
making the film, director Alain Resnais and his wrifer Cayrol
confronted o problem that is simultaneously aesthetic and morale
how does one adequately represent the enormify of the camps
withouf so overwhelming the specfators that the only possible
response is o despairing impotence? How fo achieve and sustain o
contemplative distance withouf saftening or frivializing the maferial?
Their solution is curiously seductive and ultimately safisfying. In o
stunning combination af colour {for the preseni-day sequences),
and black-and-white {for the library footage}, the film re-careates
the harsh terror of Auschwitz and reminds us of o universal
responsibility for this catastrophe. Parficularly stressed is the
recurrenf Resnais theme: importance of memory/difficulty of
remembering. The fina/ momenfs of the film are exfremely moving:
af the post-war frials, we are /ed through the who/e hierarchy of
camp authority. Everyone denies responsibility; we are left with the
quesfion, "Then who is responsible?" Yet the hopeless implication
is something /ike: "These things have always happened; they have
happened again; they wi/1 always happen . " NUIT fT BROUILLARD
is lucid, obiective, yel profoundly concerned and infensely moving;
one cannot say the same for many films on this topic.

Morio Ruspoli Görüntü Yön ./Cinemotogropliy:
Jacques Souloire, Morio Ruspoli Kurgu/Editing: Henri Colpi,
Josmine Chosney Müzik/Music: Gilbert Rouget Yopım/Production
Co. : Aogos Film, Films Armoriol
1 956 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 26'
u belgesel film, aynı Moby Dick devrinde olduğu gibi, Azor
Adaları 'nın bazılarında, günümüzde de zıpkınlo bolina
ovcılığının sürdürüldüğünü gösteren ilgi çekici bir yapıt.
Yönetmen/Director:

B
T

his interesting documentary film reveo/s that who/e hunfing
with harpoons is stil/ in progress, as if was af the time of
Moby Oick, in same of the Asar lslands.
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REMOE'LAR VE JUPEnE'LER

A

ROMEOS ET JUPETTES

ı ' i'

ı�
·, .-· ·.

1 '! '-�'

'1
:ı 1ı

:ı

'

1
1

Yönetmen/Director: Jean l.enica Seno ryo/Screenplay: Eugene
lanesco Müzik/Music: Gearges Delerue Ya p ı m/Production Co. :

Yönetmen/Director: Jacques Rozier Görüntü Yön . /Cinematography:
Wi ll y Kurant Kurg u/Editing: Annonciada Serra Ya pım/Production
Co. : Argos Film 1 967 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 l l '

u canlandırma filmi, gizemli bir cisim (A harfi) taralından
sürekli izlenen bir adamın öyküsünü anlatır. Günlük yaşamını
sürdürebilmek ve bu istenmedik ziyaretçiden kurtulabilmek için
adam, sevimlilikten fontazi ve kandırmaya, daha sonra ise
kızgınlıkton nefret ve şiddete kadar her yolu deneyecektir. Bu
mücadelenin sonunda galip geldiğini sanan adamı bir sürpriz
beklemektedir. .

ir gazetenin "Gönül Postası" uzmanına yollanan üç mektupla
gençlerin dünyası yansıtılır. . . " Bir ağianı seviyorum. Ama
korkarım, a ciddi değil; çünkü bir kız arkadaşımla da çıkıyor!"
1 " E rkek kardeşimin bir arkadaşı sürekli peşimde dalaşıyor ve ana
bir ilgi duymadığımı bir türlü anlamıyor! " 1 " Birisiyle çıkar çıkmaz
hemen kızarıyorum; ne yapmalıyım?"

Argos Films, Lux Films 1 964 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 30'

B

B

his animated film tel/s the story of o man haunted by o
mysterious obiect, the /etler A. In order to pursue his daily
routine, the man wi/1 successively try charm, fantasy, seduelian
first, and anger, hale and violence later. At the end of his battle, o
surprise is waiting for the man who thinks himself the winner. . .

T

he teenage world is reveo/ed through three letter.s sent to the
special edifor of "Love Lines" in o newspaper. . . "I lave o boy.
Bul 1 am affraid he is not serious since he alsa dates o friend
of mine!" 1 "The best friend of my brother chases continuously
alter me without unders/anding that 1 don'! have any interest on
him!" 1 "When 1 go out with o boy, 1 immediately blush. What
should 1 do?"

KlYlDAN YANA

GÜZEL PARiS

DU COTE DE LA COTE

T

PARIS LA SELLE

-

Yönetmen/Director: Agnes Varda Senaryo/Screenplay: Agnes Varda
Görüntü Yön./Cinematography: Quinta Albicocco Kurgu/Editing:
Henri Colpi, Jasmine Chasney Müzik/Music: Georges Delerue
Ya pım/Production Co.: _Argos Film

1 958 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1 27'
ıyıdaki güneşli kentlerde, otelleri, villaları, deniz kıyaletlerini
ve nihayet "tatilciler"i izleriz . . . Jean Vigo'dan sonra, Agnes
Vordo da, mavi sahil "Cate d 'Azur"e alısılmamıs. ama
.
yumuşak bir gözle bakıyor.

K
1

n the sun/it villoges of the coost we observe the hotels, the
vi/los, the bothing suites and fina/Iy the "vocotioners ': . . Alter
Jean Vigo, Agnes Vordo tokes on unusuat but tender look ot the
"Cote d 'Azur"

1 1R

Yönetmen/Director: Pierre & Jacques Prevert, Mareel Duhamel
Görüntü Yön ./Cinematography: Henri Grignon, Man Ray, Jacques
Andre Boiffard Kurgu/Editing: Henri Colpi, Jasmine Chasney
Müzik/Music: louis Bessieres Ya pım/Production Co.: Argos Film

1

1 928- 1 959 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) Renkli-Colar 1 24'
928'de Pierre Prevert, kardeşi Jacques ve Mareel Duhame'le
birlikte, Paris üzerine, " Paris Anılan " adını taşıyan bir film
tasarladılar. 1 959'da bu tarihi siyah-beyaz filme izlenen
yerlerin güncel renkli çekimleri eklendi. Böylece unutulmaya yüz
tutan 20'1i yılların sonundaki Paris'le, 1 959'daki yeni Paris
karşılaştırıld ı .

1

n 1928 Pierre Prevert with his brother Jacques and Mareel
Duhame1 started o film proiect obout Paris cal/ed "Souvenirs de
Paris ". In 1959, co/or shots of the same places are added to the
black and white historic pmit. Paris of the Iate twenties which is
o/most forgolfen is compared to o new Paris of 1959.

NASAŞ A L ÜM iNYUM'un değerli katkiiarıyia gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thank NASAŞ A L ÜM iN YUM for their contributions.
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S YRIA

CAKAL GECELERi

i.AYALI IBN AWA
THE NIGHTS OF THE JACKA L

Sena ryo/Screenplay: Abdellatil Abdelhomid Görüntü Yön./Cinemotography: Abdo Hamza
Kurgu/Editi n g : Antcinetle Azrie Müzik/Music: Selections Oyuncu l a r/Cast: Assood Foudho,
No ioh Al Abdolloh, Romi Romodon, Toloi Haroun Ya p ı m/Production Co.: National Film
Organization Dü nya H akları/Export Agent: National Film Orgonisotion, Rowda 26 Takriti,

Domoscus, SYRIA; Tlx: 4 ı ı 944

ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 ı 05'
alnızca duvarların, pencerelerin ve çatının yerinde durduğu ve olukton ince bir suyun sızdığı
bir evin sevgi dolu öyküsü, duyarlı bir komedidir bu film. Film, ı 967 olaylarındon önce ve
sonra bir köylü ·a ilesini anlatır. Olayların ardındaki nedenleri, belirtilerini ve yansımalarını
aynı aile üzerinde, özellikle bobo ve anne ile çocuklar arasındaki ilişkilerde tanımlar. Gülünç
diyaloglardon çok bir durum güldürüsüne dayalı bu film, komik durumlar ve hareketler açısından
oldukça zengin. Seyircilere sevinç veren ve herhengi bir iddia ya do ideolojiye yer vermeyen
görüntülerde bile bu alaycı bakış açısı hakim.

Y

n affectionate story, o tender comedy about o house where only the walls, the windows
and the roof stil/ stand, and o Iriek/e of water runs down the drainpipe. This is o film
about o peasani family within the period preceding and fallawing the 1967 setback. lt
depicts the reasons behind the setback, its signs and refleclions through the relation within this
same family, mainly the relation between the father on one side and his wife and children on the
other side. The film, which depends on the comedy of situalion rather than comic diologues, is
rich in ils comic siluolions and geslures. Even the sarcastic view is evidenl in the art of
photography which brings ioy among the speclalors and doesn't leave any chance for slanders or
ideology of any sor!.

A
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ABDELLATI F
ABDELHAMID

ı 954'te Suriye'de doğdu. ı 98ı 'de
Moskova Film Okulu'ndan mezun
oldu. ı 983-84 yıllan arasında iki
kısa metrajlı belgesel film yaptı.
ı 984-87 yıllarında Mohammed
Males'la birlikte " Dreams of the
City 1 Kent Düşleri", Oussama
Mohammad ile "Stars of the Day 1
Gündüz Yıldızlorı" filmlerini
gerçekleştirdi. "Stors of the Day 1
Gündüz Yıldızları"nda basrolü
'
oynadı. ÇAKAL GECELERi
yönetmen olarak gerçekleştirdiği ilk
konulu filmidir.
Bom in 1954 in Syria. In 1981 he
received his dip/oma from the
Moscow Film School. In 1983-84
he realised 2 short documenlary
films. Between 1984-87 he
collaborated with Mohammed
Ma/as in "Dreams of the City" and
with Ousama Mohammad in "Stars
of the Day". He played the lead
role in the later. LAYALl IBN AWA is
his firsl feature film as director.

FROM WORL D FES TI VA L S

FRANCE

ROSELYN E VE ASLAN LAR

ROSELYNE T L 'S Ll NS

ROSELYNE AND THE LIONS

Yönetmen/Di rector: Jean-Jacques Beineix Seno ryo/Screenploy: Jean-Jacques Beineix,
J. Forgeas Görüntü Yön./Cinemotogrophy: Jeon-Fronçois Robin Kurgu/Editing: Moris Castro
Brechignoc Müzi k/Music: Reinhordt - Wogner Oyunculor/Cost: lsobelle Posco, Gerord Sondoz
Yo p ı mcı/Producer: Cargo Films-Goumont Productions Yo p ı m/Production Co. : Corgo Films Dü nya
H o klorı/Export Agent: Goumont, 30 av. , Charles de Gaulle, 92200 Neuil ly, FRANCE; Tlx:

6 ı 2079; Fax: 33 ı 47382382

ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 ı 30'
hierry lise sondodır. Bu yıl diplama olmak için bitirme sınaviarına girmek zorundadır, oysa
uzun süredir derslerden uzaktır delikanlı. Asıl derslerini Marsilyo Hayvana! Bahçesi' nde bir
aslan terbiyecisinden alır. Thierry aslan eğiticisi olmak ister. Bu tutkusunu, kendisiyle aynı
yaşta, ateş gibi bir kız olan Roselyne'le paylaşır. Aslan kalesierinin önünde bu ikili birbirlerine
gittikçe daha derinden aşık olur ve sabırla aslanlar hakkında herşeyi öğrenirler. Aşkları onları
tutkulu ve son derece kıskanç kılar. Hem çok genç, hem de çok güzel olan bu çift, yavaş yavaş
hayvana! bahçesinden uzaklaşır. Bu, Thierry ve Roselyne' nin kuşku, özveri, tali h ve şanslı
rostlantılarla dolu yaşam yolculuklarının başlangıcıdır sadece. .

T

Ka fes perdeyle özdeşleştirilebilir. Beineix' nin anlattığı öyküyle sinemanın kendisi orasındaki
paralellik ilk bakışta anlaşılıyorso, bu yönetmenin kahramanları kadar kesin olana duyduğu
gereksinimden kaynaklanıyor. ilk filminden başlayarak, Beineix ulaşılmoza aynı hayranlıkla, baroka
aynı zevkle ve herşeyi en uç noktaya götürmeye aynı gereksinimle yaklaşmıştır. ROSELYNE VE
ASLANLAR'la hem insan, hem de yönetmen olarak olgunluğa ulaşmış görünüyor. Filmde belli bir
dinginlik, hatta bilgelik seziliyor. Bu tutkularla ve sonalın güzelliğiyle ilgili bir film. Beineix' nin eski
filmlerinin tınısı sezilse de bu film onların ulaştığı sonuca hayat veriyor. Film, etkisini sonsuza dek
sürdüren saldırıları ve korkulario yüzleşerek onları fethetmenin yollarını bulmaktan söz ediyor.
hierry is in his last year of highschool. This year he musl pass the Baccoloureate exam to
gel his dip/oma bul he hasn't token any interest in his dasses for o long time now. His real
studying is done at the Marseilles Zoo with o lion tamer. Thierry wants to become o lion
troiner. He shares this passian with Roselyne, o fiery-maned young gir/ his own age. By the lion
cages the couple fal/ deeper in love and patiently learn all about lions. Their love makes them
ambitious and gives rise to all sorts of ;ealousy. Too beautiful, too young, they are driven away
from the Zoo. For Thierry and Roselyne, this is only the start of their ;ourney, an initiatory vayage
marked by doubt and self-abnegations as well as luck and chance encounters . . .

T

J EAN-JACQU ES
BEINEIX

ı 946 yılında Paris'de doğdu. Tıp
eğitimi gördükten sonra, ı 969
yıl ında kendini sinemaya adamaya
karar verdi. ı976'da gerçekleştirdiği
ve Trouville Fetivoli'nde ödül
kozanon ilk kısa filmi "Boy
Michel'in Köpeği"ni yönetmeden
önce, yönetmen yardımcısı olarak
çalıştı. ı 980'de yönettiği ilk konulu
filmi "Divo " nın basarısı
kendisine
.
uluslarorası bir şöh ret sağladı.
ROSELYNE VE ASLANLAR
yönetmenin dördüncü konulu filmidir.
Born in Paris in 1946. He studied
medicine and then decided to
devale himself to the cinema in
/969. He worked as assistant
director before directing in 1976 o
short, "Le chien de M. Michel' ;
which won o prize a t the Trouville
Festival. In 1980 the success of
"Oiva ' ; his firsl fealure, brought him
to international fame. ROSELYNE ET
LES L/ONS is his forth feature film.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
ı976 Le chien de M. Michel 1
Boy Michel'in Köpeği
(short/kıso film)
ı 980 Divo
ı983 La lun e dans le coniveou 1
Su Oluğundaki Ay
ı 986 Betty Blue
ı 989 Roselyne et les lions 1
Roselyne ve Aslanlar

lt is easy to consider the cage as o metaphorical transposition of the screen. If the poral/el
between the story Beineix tel/s and the cinema itself seems obvious, it is undoubtedely because
the director shares the same need for the absolute as his heros do. From his first film, Beineix has
consistently shown the same fascinetion with the unattainable, the same taste for the baroque,
and the same need to take things to extremes throughout his career. With ROSELYNE ET LES
L/ONS, he has matured, both as o human being and as o director. A kind of serenity, even o
certain wisdom, is reveo/ed by the film. This is o film dea/ing with the passion, and the beauty of
the art. lt has resonances of Beineix's previous films while, at the same time, incarnating their
obvious outcome. In the film, it's o question of the kind of attacks that leave their mark on you
farever and that force you to canfront your feors and find the means of conquering them.

ı 2ı
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AS K CALISMASI VAR

ANIOR/ IN CORSO
LOVE IN PROGRESS

Yönetmen/Director: Giuseppe Bertolucci Sena rya/Screen play: Lida Ravera, Mimmo Rafele,
Giuseppe Bertolucci Görüntü Yön ./Cinematography: Fabio Cianchetti Kurgu/Editing: Fiorella
Giovanelli Oyunc u l a r/Cast: Francesca Prandi, Stella Vordemann, Amanda Sandrelli Ya pımf
Production Co. : RAl DUE Dü nya H a k ları/Export Agent: Viale Mazzini l l 7, Roma, ITALY; Tel : 39
6 383456
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 82'

nna ve Bianca bir sınava çalışmak için sessizlik ve huzura ihtiyaçları olduğu bahanesiyle
ıssız bir köy evine gelirler. Gerçekte Bianca, her ikisinin de beğendiği erkek arkadaşı
Cesare' nin gelmesini beklerken, Anna'yı suç ortağı olarak kullanmaktadır. Kızlar kendi
aralarında Cesare' nin gelişini, ilişkilerini, tutkularını ve aşk çabalarını dürüst ve açık bir biçimde
konuşurlar. Ancak arkadaşlarının gelmeyeceğini anlayınca, sohbetleri duygusal bir düelloya
dönüşür ve kızlar ilk cinsel bunalımlarını yaşarlar. Sonunda eve gelen kişi Cesare değil, delikanlının
Bianca 'yı terketmeyi düşündüğünü söyleyen yeni sevgilisi Daniela'dır. . .

A

Salsomaggiore Festivali' nde e n iyi film ödülünü alan bu film tatlı ve sıcak bir komedi. AŞK
ÇALIŞMASI VAR'da Guiseppe Bertolucci gençliğin neşeli bir portresini çiziyor. Coşkulu
konuşmalarıyle karakterler son derece inandırıc ı . Yönetmen onların günlük konuşmalarından,
rastgele hareketlerinden ve diğer ayrıntılardan hoş anlar yaratarak, içten ve anlayışlı yaklaşımını
seyi rciye aktarabilmayi başarmış.
nno and Bionco come to o secluded country house under the pretext that they need
peoce and quiet to prepore for on exominotion. In reality, Bionco is owoiting the arrivol
of her boyfriend Cesore, o student whom they are both infotuo/ed with, and she is using
Anno os on occomplice. His eventuol presence is one topic of conversotion between the gir/s,
who to/k obout their relotionships, desires, and ottempts ot love, with offectionote wormth and
fronkness. When they realize that their friend is not coming, the conversotion changes info an
emotionol duel and the gir/s foce their first sexual crisis. The person who orrives ot the house is
not Cesore, but Donielo, his new girlfriend, who has come to teli Bionco that Cesore is plonning
to /eo ve her. .

A

This is o delicious, intima/e comedy, which won the first prize o t the Solsomoggiore Festival. In
AMORI IN CORSO, Guiseppe Bertolucci has drown on omusing portraif of the young. The to/k is
vibront and the chorocters credible. The director derives oppeoling moments out of their ordinory
smail to/k, their randam gestures, and other detoils, o sympothetic opprooch which is
communicoted to the viewers.

GU ISEPPE BERTOLUCCI

1 947'de Parma'da doğdu.
" Strategia del Ragno 1 Örümceğin
Stratejisi", " Novecento 1 1 900",
"Le Luna 1 Ay" filmlerinde
yönetmen esistanı ve senarist olarak
kordesi Bernardo Bertolucci ile
birlik!� çalıştı. Televizyon için çeşıtli
çalışmalar yaptı. 1 977'de yönetmen
olarak ilk uzun metrajlı filmi olan
" Berlinguer ti voglio bene"yi
gerçekleştirdi. O günden bu yana
pekçok film yönetti. "Segreti,
segreti" ( 1 985), "Tutobenigni"
( 1 986) ve "Strana la vita" ( 1 988)
yönetmenin son yapıtları arasında.
Bom in Pormo in 1941. He worked
os assistant director and script writer
with his brother Bemarda in
"Strotegio del Rogno';
"Novecento" and "la Luno ' � After
working in vorious jobs for
television, he debuted in 1977 os o
director with the fu/1-lenght film
"Berlinguer li voglio bene'� Since
then he directed mony films. His
Iate work include: "Segreti,
Segreti" (1985}; " Tutobenigni"
(/986} and "Strono lo vito " (1988}.
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FRA NCE

SEN iN iCi N FAZLA GÜZEL

TROP SELLE POUR TO/
TOO BEAUTIFUL FOR YOU

Yönetmen/Director: Bertrand Blier Seno ryo/Screenploy: Bertrand Blier Görüntü Yön . /
Cinemotogrophy: Philippe Rousselot Kurgu/Editi n g : Claudine Merlin Müz ik/Music: Franz
Schubert Oyunculor/Co st: Gerard Depardieu , Josiane Balasko, Carole Bouquet, Roland Blanche,
François Cluzet, Didier Benureau, Philippe loffredo, Myriam Bayer Yo p ı mcı/Prod ucer: Bertrand
Blier Yo pım/Production Co. : Cine Volse, 24 avenue Montaigne, 75008 Paris, FRANCE; Fax, 33
ı 4070ı348 Dünya H o klo rı/Export Agent: Roissy Films, ıo av. Georges V, 75008 Paris,
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rkekler genellikle önce karılorıyla tanışır, evlenir ve daha sonra metresleriyle tonışarak,
karılarını aldatırlar. Kalıplaşmış formül budur ve elbette metres eşten çok daha seksidir. . .
Bense bunun tam tersini yaptım. Bir programlama kurbanıyım ben. Önce metresimle, yani
ayaklı bir doğa harikasıyla evlendim; sonra karımla, yani benim alnımda yazılı kadınla, tatlı acı
günlerle dolu bir yaşamı paylaşacağım kadınla tanıştım . O küçücük yüzünü hemen tanıdım, günlük
yaşamın rengini !aşıyordu bu yüz. Onu kollarıma aldığımda evindeymişcesine rahattı . Bütün
sıkıntılarımdan kurtulmuş gibiydim. Ama bunları muhteşem metresime nasıl anlatacaktım? Üstelik
ondan iki de çocuğum vard ı ! .

E

Filmlerinde, dostluk ve cinsellik gibi klişe temalara alaycı b i r tavırla yaklaşan Bertrand Blier, SENiN
iÇiN FAZLA GÜZEL'le bir kez daha bizleri büyülüyor. Film evlilikle ihanet konusuna taze bir soluk
getiriyor. Fontazi ve komedi unsurlarını biraraya getiren bu alışılmadık ve ironik romans Blier'nin en
başarılı yapıtlarından biri . Konu son derece basit; ancak bu sıradan öyküyü anlatırken kullandığı
karmaşık, ama güldürücü dille seyirciyi sürekli şaşırtarak eğlendiriyor yönetmen. " Film duygudan
arzuya ilerliyor" diyor Blier, "sahneden sahneye değil. Genellikle sağlam bir yapıya sahip,
dramatik ya da komedi niteliği taşıyon senaryolada çalışırım. Ancak bu kez en çok oyuncuların
üzerinde durdum ."
man usua//y meets his wife first, morries her, and then meets his mistress, and cheats on
each with the other. That's the standard formu/o. Needless to say, the mistress is far
sexier than the wife. . . 1 did it the other way around. 1 was the victim of o mislake in
programming. 1 began by marrying my mistress, o walking wonder, and then 1 met my wife,
1 mean the woman 1 was fated for, with whom 1 was supposed to share o life of ioys and
sorrows. 1 instantly recognized her little face: it was the co/or of daily life. When 1 took her in my
orms, she seemed right at home. And 1 felt relieved. How am 1 supposed to explain this to my
gorgeous mistress, with whom /'ve had two children?. . .

A

Bertrand Blier, whose films have usually made sardonic fun of such staple themes as friendship
and sexual relationships, has come up with o new charmer in TROP BELLE POUR TO/, this time
bringing fresh insight to the old, old story of marital infidelity. Combining elemenis of fantasy and
comedy, this unorthodox and ironic romance seems /ike Blier af his very accomplished best. The
plot is simple enough, but Blier keeps his audience in o constant sfafe of surprise, and delight,
with the complex but frequently funny way he tel/s his essentially bana/ story. "lt progresses from
moment to moment by emofions and desires, " says Blier, "not by scenes. Usually, 1 work from o
strongly-written dramatic or comic script. This time, however, it is the actors who are the principal
inferest "

BERTRAND BLI ER

ı 939'da Paris'te doğdu. Oyuncu
Bernard Blier'nin oğludur. Kendi
filmlerini yönetmeden önce Georges
Lauther'in filmlerinde yönetmen
asistanı ve senarist olarak calıstı.
Birkaç belgesel çalışmasın d an'
sonra, gençlerin Nozizm'i
yadsımalarını canlandıran bir
röportaj filmi olan "Hitler, connais
pas 1 Hitler mi, Tanımıyorum ! " adlı
filmi yaptı. ı 967'de gerçekleştirdiği
bir ticari filmden sonra, ıo yıl
süreyle kendisini roman ve
reddedilen senaryolar yazmaya
adadı. ı 9 74 'te gerçekleştirdiği
anarşik komedi filmi, " Les
valseuses" ile sinema dünyasına
görkemli bir dönüş yaptı .
Bom in Paris in 1939. He is the son
of the acfor Bemard Blier. He was
scriptwriter and assistant director on
Georges Lauther's films before he
began directing his own. After
several documenfaries he made in
"Hitler, connais pas ' ; an interview
film in which young people
reveo/ed their ignorance of Nazism.
Apar! from one commercial feafure
in 1967, the nexf /0 years were
mostly devoted ta writing novels
and reiected scripts. He refumed
with o vengeance in 1974 with
"Les valseuses ' : an anarchic
comedy which won o cult status all
araund the world.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
ı 963 Hitler, connais pas 1
Hitler mi, tanımıyorum!
ı 967 Si j 'etais un espion 1
Bir Casus Olsaydım
ı 974 Les valseuses
ı975 Calmos
ı 977 Preparez vas mouchoirs 1
Mendillerinizi Hazırlayın
ı979 Bulfet froid 1 Soğuk Büfe
ı 98ı Beau-pere 1 Üvey Baba
ı 983 La !emme de man pôte 1
En iyi Arkadaşımın Sevgilisi
ı 984 Notre histoire 1 Öykümüz
1 986 Tenue de soiree 1
Gece Kıyafeti
ı 989 Trop belle pour toi 1
Senin için Fazla Güzel
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POLO N Y A
POLAND

KON SO LOS
KONSUL
CONSUL

MIROSLAV BORK

1956'da Polanya'da doğdu.
1 980'de Gdansk Üniversitesi Le h
Filolojisini bitirdi. 1984'te Katowice
Televizyon Okulu Yönetmenlik
Bölümünü bitirdi. 1984'te ilk kısa
metrajlı filmini çekti; hemen
ardından bir televizyon filmi ve iki
kısa metrajlı film daha yaptı .
KONSOLOS ilk uzun metrajlı filmidir.
Yönetmen/Director: Miraslaw Bork Sena ryo/Sc reenplay: Miraslaw Bork Görüntü Yön . /
Cinematograph y : Julian Szczerkowski Müzik/Music: Zbigniew Karnecki Oyuncular/Cast: Piotr
Franczweski, Maria Pakulnis, Krzysztof Zaleski, Jerzy Bonezak Ya pım/Production Co. : Film Palski
Dü nya H a k l a rı/Export Agent: Film Polski, 6/8 Mazowiecka, 00-048 Warsaw, POLAND ; Fax,

48 22 275784
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na haberlerden sonra televizyondaki sunucu Konsolos adıyla tanınan Czeslaw Wisniak için
tutuklama emri çıkarıldığını duyurur. Seyircilerin kimisi onu iyi tanımaktadır. Konsolos,
Patso'yu dolandırarak birkaç yüzbin zloti sahibi olmuş, Mituro ' nın karısından da yüklü bir
miktar dolar koparmıştır. Bunları yaparken de kendini Merkezi Komite Sekreteri 'nin kardeşi, bir
mühendis, ya da Avusturya konsolosu olarak !anılmıştır. Kurbanları ono, ve kendi aptollıklarıyla
safiı kiarına lanet ederler. Yalnızca Patso' nun karısı Anna, Konsolos için gözyaşı döker. Onun
sayesinde farklı ve renkli bir dünyayı keşfeimiştir kadın. Üstelik suçu üzerine alarak Anna'yı
korumak için elinden geleni yapmıştır Konsolos. Anna birlikte yaşadıkları çılgın serüvenleri, zengin
şölenleri ve gerçek aşklarını anımsar. .

A

1

mmediately after the prime time TV news, the announcer reads out o warrant for the arrest of
Czeslaw Wisniak, alias Consul. Same of the viewers know him well. Cansul cheated Patso
out of several hundred thousand zlotys and took o hefty handfu/1 af dallars from Mitura's wife,
all achieved by passing himself aff either as Central Cammitlee Secretary's brather, an engineer
ar an Aus trian cansul. His victims curse him, their stupidity and naivety. Only Patsa's wife, Anna,
sheds o tear far Cansul. Because of him, she discavered o different and more calarful life.
Besides, he did everthing he cauld ta profeel her against penal respansibility. Anna reminisces on
the crazy escapades, lavish banquets and true love which they lived tagether. .
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Born in 1956 in Po/and. In 1 980 he
gol o degree in Polish Philology ot
Gdansk University. In 1984 he
graduoted from the Directing
Department in Television School in
Kotowice. He reolized his first short
in 1984. He followed it with o TV
film and two shorts. KONSUL is his
full-length feoture debut.
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FRANCE

SES VE ÖFKE

DE BRUIT ET DE FUREUR
THE SOUND AND THE FURY

Yönetmen/Director: Jeon-Cioude Brisseou Sena ryo/Screenplay: Jeon-Cioude Brisseou Görüntü
Yön . /Cinematography: Romcin Winding Kurgu/Editing: Mario-Luiso Gorcio, Jeon-Cioude
Brisseou, Arınick Hurst Oyuncular/Cast: Vincent Gosperitch, Liso Heredio, Fronçois Negret,
Bruno Cremer, Thierry Heloine, sondrine Arnoult, Victoire Buff Ya pımcı/Producer: Morgoret
Menegoz Ya pım/Production Co. : Les Films du Losonge Dü nya H a k l a rı/Export Age nt: Hugo

Films, 18 rue Troyon, 7501 7 Paris, FRANCE; Tlx, 648448; Fax, 33 1 42678241
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4 yaşındaki Bruno, birlikte oturduğu büyükonnesi ölünce, Poris'e annesinin yanına taşınır.
Ancak annesini hiç görmez; oralarındaki tek iletişim yolu kodının oğluna bıraktığı notlordır.
Gökdelenler orasında ve vahşi çetelerle dolu okulda yaşam zordur, Bruno ise oldukça softır.
Arkadaşı Jean-Roger vahşi ve acımasız bir çocuktur, ve oturma odasını atış olanına çeviren sert
babasına hoyrondır. Öğretmenlerden biri Bruno'yo ilgi göstermeye başlayınca, Jean-Roger
kıskançlıkton deliye döner. .
SES V E ÖFKE, yolnızlığın, şiddeti buloşıcı bir hastalığa çevirdiği duuygusuz bir topluma yöneltilen
güçlü bir suçlama. Bu etkileyici filme esin kaynağı olon, yozor yönetmen Brisseou'nun gerçekten
yaşadığı olaylar; film, tutkular, suçlar ve yaşamın garipliklerini şiirsel bir mizohio ele alıyor.
Özel likle müziksiz ve "sanatsal " görüntülere boşvurmadon çekilen bu yalnızlık tanımlaması,
gençler orasında şiddet ve şefkat orasında gidip gelen sevgi gereksinimini anlatıyor. Bu " kayıp"
gençler, yaşamda kalabilmek için kendi yöntemlerine boşvurmak zorunda kalıyor. " Film farklı bir
boyut katmaya çolıştığım günlük yaşamdon yola çıkıyor. Toplumda yaşomanın ve özellikle yaşamın
getirdiği sorunların duygusol izdüşümünü ele aldım" diyor yönetmen. Seyirci ister istemez,
Brisseou'nun onlattığı yitik gençliğin duyorlığı karşısında duygulanorak ahlaki ve toplumsol
değerleri sorgulamoya başlıyor.

J EAN-CLAU DE
BRISSEAU

1944'te Fransa'da doğdu. SES VE
ÖFKE filminin çekildiği mekan olan
Paris yakınlarındaki Aubervilliers'de
bir lisede edebiyat öğretmenliği
yaptı. ilk filmini 1975 yılında
gerçekleştirdi. TV için
gerçekleştirdiği yapıtlar arasında,
1 980'de "Lo Television de Chambre
1 Oda Televizyonu" dizisi için
hazırladığı " Les ambres 1 Gölgeler"
ve kısa metrajlı ' ' l'echangeur 1
Kombiyocu" sayılabilir.
Bom in 1944 in France. He is o
former highschool teocher of
Literoture ot Aubervilliers, o suburb
of Paris and the locotion for
shooting DE BRUIT ET DE FUREUR.
He directed his first film in 1 975.
His work for TV inciudes "Les
ombres ' ; o feoture-length program
for the series "Lo Television de
Chombre" and the short
"L'ckhongeur" {both 1 980}.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1975 La craisee des chemins 1
Yol Ayrımı
1978 La vie comme ca 1
Hayat Böyle
1983 Un jeu brutal / Vahşi Oyun
1987 De bruit et de fureur 1
Ses ve Öfke
·

runo, o 14-yeor-o/d boy, has been living with his grandmother, but on her deoth moves to
o Paris suburb to live with his mother, whom he never sees and who communicotes with
him by leoving notes. life is hord in the ;ungle ol high rise f!ots and ot school with savage
school gongs, and Bruno is o complete innocent. His friend, Jeon-Roger, is violent and cruel yet
odares his fother, o brutol man whose living-room is o firing range. When o school teocher tokes
o liking to Bruno, Jean-Roger becomes very ieolous . .

B

DE BRUIT E T DE FUREUR is o powerful condemnotion o f on uncoring society in which isolation
had m ade violence o/most endemic. Writer-director Brisseou 's reol-life experiences inspired this
powerful film : with poetry and humor it gropples with the possions, crimes and eccentricities of
life. Deliberately shot without music or "orty" photogrophy, this tough portraif of loneliness and
the desperale need for love among teenogers wavers between violence and offection, os these
"lost ' ' youths are obondoned to their own street-smaris to survive. "The film storts off from the
daily experience of life to which / 've tried to bring anather dimension, to ereale on emotionol
reflection on the problems of living in society, and, certoinly, on life itself'; soys the director. No
viewer can help but be moved, by the sensitivity of Brisseou's representotion of lost youth and to
try and re-think our moral and social volues.
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KARS I LASMA iCiN GARi P BiR YER

DROLE D ENDR IT POUR UNE RENCONTRE
A STRANGE PLACE FOR A M EETING

Yönetmen/Director: François Dupeyron Seno ryo/Screenploy: François Dupeyron, Dominique
Foysse Görüntü Yön . /Cinemotogro phy: Charlie Van Damme Kurgu/Editing: Françoise Callin
Müzik/Music: Richard Strauss Oyunculor/Cost: Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, Andre
Wilms, Nathalie Cardonne, Andre Wilms Ya pım/Production Co. : Hachette Premiere Films A2,
DD Prod . , Deneuve S.A . , Orly Films, Sidonie D ü nya H a klorı/Export Agent: Raissy Films, 10 av.

Georges V, 75008 Paris, FRANCE; Tlx: 280654; Fax: 33 1 47237988
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 97'

O

lay, 48 saat içinde, Güney Otoyolu üzerinde geçer. Sert bir kavganın sonunda kocası
France' ı, gecenin bir yarısı, yol üzerinde bir mala yerine bırakıverir. Orada başka biri daha
vardır: Charles, biraz yalnız kalarak herşeyi yeniden düşünmeye karar veren bir doktordur.
Arabası bozulduğundan motoru tamir etmeye çalışmaktadır. Tek başına kalmak için France'dan
kurtulmak ister genç adam . Ancak kadın oradan ayrılmaya yanaşmaz; çünkü kocasının geri dönüp
onu alacağına emindir. Bu garip yerde, bu iki insanın arasında garip bir şeyler filizlenir. .
Bu filmde birkaç karşılaşma var. Önce elinde harika bir senaryoyla yetenekli, genç bir yönetmen
Fransız sinemasının iki büyük yıldızıyla, Catherine Deneuve ve Gerard Depardieu ile karşılaştı.
Deneuve ve Depardieu senaryoyle öylesine ilgilendiler ki, filmde oynamayı kabul etmekle
kalmayıp, yapımcılığını da üstlendiler. Sonuçta ikisi de nefes kesici oyun güçlerini bir kez daha
sergilemek fırsatını buldu. Hiçbir erkeğin Catherine Deneuve' ü min k kürküyle, ya da kürksüz,
arabadan olabileceğine inanmayanlar için bu film bir fontozidir. Diğerleri içinse bu, alışılmadık bir
çekiciliğe sahip, içgüdülerin yönlendirdiği iki garip insan arasında doğan ilginç bir ilişkinin
büyüleyici bir tablosudur. François Dupeyron'unki gibi filmler sinemaya hala inanmamızı sağlıyor.
ll the oction tokes ploce on the Autoroute de Sud during o 48-hour period. After o violent
orgument, Fronce is obondoned by her husbond in the middle of the night ot o freewoy
rest stop. There is anather man ot the rest stop. Charles is o surgeon who's decided to be
by himself for o while, to stop and think things over. Charles ' cor has broken down and he is
toking the motor oport. He wonts to be o/one and tries to gel rid of Fronce. But she refuses to
leove, convinced her husbond will come bock to gel her. In this stronge ploce, something stronge
begins to tok e shope between the two. .

A

This movie involves severol encounters. First, o tolented young director with o mognificently written
screenplay encountered two greot stors of French cinemo, Catherine Deneuve and Gerord
Depordieu. The script so interested Deneuve and Depordieu that they ogreed not only co-sfor in
it, but to produce it os well. The resul!: o tour de force performonce by eoch of them. For those
who cannot believe that ony man would throw Catherine Deneuve from his cor, with or without
her mink, this film is o fantasy. For the rest of us, it is o foscinoting portroyal of curiously
deve/aping relotionship between two unusuolly ottroctive, compulsive and odd people. Movies /ike
Fronçois Dupeyron's ollow us to continue to believe in cinemo.
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FRANÇOIS DUPEYRON

1 950'de Fransa'da doğdu. Dört yıl
(1 972-75) Paris'te IDH EC'te sinema
okuduktan sonra, konulu kısa filmler
ve belgeseller çekerek sinema
hayatına atıldı. Filmleri arasında
" L'orni�re 1 Tekerlek izi" ( Nomur
Film Festivali Büyük Ödül ) , "On est
toujours trop bonne 1 Her Zaman
Çok iyiyiz" (Belfort Film Festivali
Halk Ödülü) ve "La nuit du hibou 1
Baykuş Gecesi" ( 1 984 Cesar
Ödülü) sayılabilir. KARŞlLAŞMA
ICIN GAR I P BIR YER ilk uzun
rı-:etrdjlı filmidir.
Bom in 1 950 in Fronce. A fter four
years (1912-15) spent studying
cinemo ot the IDHEC, Paris, he
storted his film coreer making short
subiects and documentories,
including "l 'orniere" (which won
the Grond Prix ot the Narnur Film
Festival), "On est touiours trop
bonne" (which won the Public Prize
ot the Belfort Film Festival), and "lo
nuit du hibou " (which won the
Cesor in 1 984). DROlE D 'ENDROIT
POUR UNE RENCONTRE is his first
feoture-length film.

MACA R i ST A N

DÜ N YA F E STiVALLE R i N D E N

20. YÜZVI LIM BEN iM
AZ EN XX. SZAZADOM
M Y 20TH CENTURY

Yönetmen/Director: lldiko Enyedi Seno ryo/Screen p l o y : lldiko Enyedi Görüntü Yön . /
Cinemotogrophy: Tibor Mothe Kurgu/Editing: Morio Rigo Müzik/Music: Loszia Vidovszky
Oyuncu lor/C ost: Dorotho Segdo, Oleg Jonkowszki, Poulus Monker, Peter Andoroi, Gabar
Gyulo Kery Yopımcı/Producer: Gabar Hanok, Norbert Friedlonder Ya p ı m/Production Co.:

Budopest Studio, Friedlonder Filmproduction GmbH, Mofilm, Homburger Film Büro, ICAIC
H a klorı/Export Agent: HU NGAROF I LM, Bothori utco 10, Budopest V. , H U NGARY; Tlx:
225768; Fax: 36 1 531 850

ILDIKO ENYEDI

Mote,
D ünya

1 988 1 35 mm. 1 siyah - beyaz (B&W) 1 1 04'
ıl 1 880. New York'ta Thomas Alvo Edison, parlak bir elektriği tanıtım gösterisi gerçekleştirir.
Aynı günlerde uzaklarda, Budopeşte'de, ikiz kızkardeşler Doro ve Lili doğar; fakat
yavrucaklar çok geçmeden öksüz kalır ve karda dilenmeye boşlorlor. Hayır sahipleri onları
birbirinden ayırır. 1 899'un yılbaşı akşamında Doro ve Lili, birbirlerinden habersiz, Orient Ekspres'le
Budopeşte'ye gelir. Sahtekor bir dolandırıcı olon Doro birinci sınıf kamportmanda en iyi servisten
yararlanırken, anarşist yeraltı savaşçısı Lili üçüncü sınıfteki kolabalığın arasındadır. Hem tıpo tıp
birbirine benzer bu iki kız, hem de tümüyle forklıdırlor. i kisi de Z ile, o aynı esrarengiz adamla,
gülünç sonuçlar doğuracak bir ilişkiye girerler. . . Yolculukları bir yüzyıldan diğerine, parlak bir
başlangıçton kororan bir gökyüzüne geçişe dönüşecektir.

Y

Geçen yüzyılın sonuno doğru büyük mucitler bize yepyeni bir dünyanın kapılarını açmıştı. Bu film,
düşgücüne konan engeller olmasaydı, 20. yüzyılın neye benzeyeceğini göstermekte. " 1 900'de
dünyadaki koşulların insanları cennette yaşatmak için yeterli olduğuna inanılıyordu. Yalnızca
insanlara bağlıydı bu. O nedenledir ki bu film, tarihsel olaylardon çok, insanları anlatır. . . Bu
filmde, kendi kusurlorımızo ve sokorlıklorımızo karşı hissettiğimiz merhametli sevgiden başka, ya do
"fazla" birşey aramayon seyircilere teşekkür ederim", diyor yönetmen. Alışılmomış, başarılı
biçemiyle, şen ve alımlı bir ilk film bu.

1 955 yılında Macaristan'ın
Budopeşte kentinde doğdu.
Önceleri Budopeşte Üniversitesi 'nde
Ekonomi, daha sonra Budopeşte
Tiyatro ve Sinema Sonatı
Akademisi' nde film yönetmenliği
eğitimi gördü. 1 987'den sonra beri,
1 979 yılında üyesi olduğu, dünyaca
ünlü Belo-Bokosz Stüdyolorı 'nın
yöneticilerinden biridir. 1 989
Cannes Film Festivali'nde Altın
Komero ödülünü kazanon ilk konulu
filmi 20. YÜZYILIM BENiM'den
önce bir belgesel ve beş kısa film
yön etti.
Bom in 1955 in Budopest, Hungory.
She first studied Economics ot the
Budopest University and then film
directian ot the Budopest Acodemy
of Theotre and Film Art. In 1979,
she become o member of the
world-fomous Belo-Bolosz Film
Studios of which she is one of the
odministrotors since / 987. She
directed o documentory and five
short feoture films before directing
AZ EN XX. SZAZADOM, her first
fu/1-length feoture which won the
Comero d'Or ot the /989 Cannes
Film Festival.

he year is 1880. In New York City, Thomas Alvo Edison stoges o brilliont demonstrotion of
electricity. Meonwhile, in for-oH Budopest, twin gir/s are bom, but soan are orphoned and
reduced to begging in the snow. Benefoctors seporote them. On New Yeor's Eve 1899,
Doro and Li/i toke the Orient Express to Budopesf, withouf meeting eoch other. Doro is now on
impostor and has the best of service in the first class comportment, white Li/i, the onorchistic
underground fighter, submerges info the throng in the third class. They are the spitting image of
eoch other bul ot the same time they are completely diHerent. Both gir/s become involved with
the same mysterious man, Z, with omusing results . . . Their joumey wi/1 become o transition from
one century info the next, from on illuminoted beginning lawards o dorkening sky.

T

Towords the end of the lost century, the greof inventors provided us with the possibility of o brond
new world. This film tries to show o little of whot the 20th century might have been /ike, had it
not been hompered by lock of imoginotion. "In 1900 it wos ossumed that conditions were now in
ploce for the eorth to become o porodise for all of its inhobitonts. lt wos reolly only up to Man.
Thus, the film dea/s with people rather than the greot histarical events . . . 1 om groteful to every
viewer, who does not look for "more" or onything else in this film than for the forgiving love we
feel lawards our own imperfections and owkwordness ' ; soys the director. This is o ployful,
chorming first feoture with on oHbeot, winning style.
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THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE AND HER LOVER
PETER GREENAWAY

Yönetmen/Director: Peter Greenaway Senoryo/Screen p l o y : Peter Greenaway Görüntü Yön . /
Cinemotogrophy: Sacha Vierny Müzik/Music: Michael Nyman Oyunculor/Cost: Richard
Bohringer, Michael Gambon, Helen Mirren, Alan Howard Yo p ı m/Prod uction Co. : E rato Films
Film Ine. (Pa ris), Allaris Cook Ltd . ( London) Dünya H o kl o rı/ Export Agent: FTS (Freight

Forwarders) Limited, 162/1 70 Wardour Street, London W l , E NGLAND; Fax, 44 1 734700B
1 989 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 1 20 '

--

O

ykü, Londra lı zengin bir serseri olan H ırsız'ın, adi katillerden oluşan çetesiyle yemek yediği
lüks bir Fransız lokantasında, dokuz akşam boyunca geçer. Hırsız, dostlarını açık saçık
fıkralar ve iğrenç sofra adabıyla eğlendirirken, ona uzun süredir katianmaktc olan karısına
da eziyet eder. Bu sırada karısı, lokantanın sürekli müşterilerinden sessiz ve titiz bir adamın
çekiciliğine kapıl ır ve kadınlar tuvalelinde başlayıp lakantanın dolu kilerlerinde devam eden cinsel
bir serüvene atılır. Aşçı bu çifte yardım eder ve H ırsız'ın artan şiddetine kulak asmaz. Ancak
H ı rsız'ın intikamı acı olacaktır. .
B u yürek parçalayıcı melodram, Greenaway'in daha önceki filmlerinde göze çarpan soğuk,
gösterişli havayı unutturuyor. Bu film, yönetmenin dediği gibi, "tüketici toplumumuzda seks, açlık
ve şiddetle herşeyin ağızdan girip anüsten çıkmasıyla" ilgilidir En ilginç naktalarsa ayrıntılarda
gizlidir, seks, yemek, aşk ve ölüm arasında kurulan garip ilişkiler gibi. Şaşırtıcı stüdyo setlerinden,
Gaultier imzası taşıyan cafeallı giysilere ve oyuncuların güçlü performansına kadar, Greenaway
her yönden hedeflerine ürkütücü ve sadisi bir tutkuyla saldırıyar Birçokları bu filmde izlediklerinden
epeyce alınacak, diğerleri ise yönetmeni gönülden alkışlayacaktır. Çünkü bu film, entellektüel
acımasızlığın ve kötülüğün uzun yıllardan bu yana en başarılı tanımlamasıdır.

-

he story unfolds during nine evenings ot on exclusive French restourant where the Thief, o
weolthy London hoodlum, hongs out with his scummy gong of cut- throots, regoling them
with his obscene vonities and diobolic tab/e monners, and cosuolly brutolising his long
suffering Wife. The Wife meonwhile is intrigueçf _ by o quiet, fostidious regulor customer and
emborks on o series of fatal sexuol lioisons with him, starting in the lodies ' lovotory and
progressing through the restouront's vorious we/1-stocked pontries. The Cook ossists the couple
and ignores the Thief's esco/oting violence. Eventuolly, the Thief tumb/es and corries out o
hideous revenge. .

T

The co/d ortiness of Greenowoy 's previous films is thoroughly subordinoted by this throot-gripping
metodroma obout "sex, greed and violence in our 'consumerist society - how everything passes
from the mouth to the onus ' ; os the director puts it. lt is the delai/s that provide most interest, odd
connections mode between sex, eoting, love and deoth . From the ostonishing studio sets and
sumpluous Goultier-designed coslumes lo the octors' powerful performonces, Greenowoy ottocks
his torgets with o sodistic obsession that is terrifying. Mony people wi/1 be profoundly offended
by this film but same moy oppreciote it for whot it certoinly is, the most start/ing depfetian of
intellectuol cruelty and evi/ for mony years.
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1 942'de i ngiltere'de doğdu. Resim
eğitimi gördü ve ilk sergisini 1 964
yılında açtı . 1965'ten sonra kurgucu
olarak çalışmaya başladı ve 1 1 yıl
kurgu masasında çalıştı . 1966'da
kendi filmlerini yapmaya başladı ve
film, resim, roman ve resimli kitap
üretti. ilk uzun metrajlı filmini
gerçekleştirdiği 1 982'den beri
sinema dünyasında kendi kuşağının
en özgün yönetmenlerinden biri
olarak yerini aldı.
Bom in 1942 in England. He
lroined os o pointer and firsl
exhibited his pictures in 1964. He
begon working os o film editar in
1965 and spent l l years culting
films, including numerous
documenlories for the Centrol
Office of Information. In 1 966 he
storted making his own films and
since then has continued to
produce films, pointings, novels and
illustrated books. He reolized his
first full-length feature film in 1982
and since then he has been
considered os one of the most
originol film directors of his
generotion .

FiLMLERi

F/LMOGRAPHY

1982 The Draughtman's Cantract 1
Ressamın Anlasması
1 985 A Zed and Tw� Noughts 1
Bir Z ve iki O Hayvana! Bahçesi
1 986 The Belly of the Architect 1
Mimar'ın Göbeği
1987 Drowning by Numbers 1
Sayılarda Boğulmak
1 989 The Cook, The Thief, His
Wife and Her Lover 1 Ascı,
Hırsız, Karısı ve Aşığı ' '
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YATAK

LE LIT
THE BED

Yönetmen/Director: Marion Hansel Seno ryo/Screen p l o y : Marian Hansel based on the novel by
Dominique Rolin Görüntü Yön . /Cinemotogrophy: Walter Vanden Ende Kurgu/Editi n g : Susana
Rossberg Mü zik/Music: Serge Kochyne Oyunculor/Cost: Natasha Parry, Heinz Bennent, Frencine
Blistin, Johan leysen, Patrick Massieu Yo pımcı /Producer: Marian Hansel, Jean-Marc Anehaz
Yo p ı m/Production Co. : Man's Film s, E os Film Dü nya H o k l o rı/Export Age nt: Brussels Ave. , rue

Meyerbeer, B-ı ı so, Brussels, BELGIUM: Fax: 32 2 346ı 3 ı 3
ı 982 1 3 5 m m . 1 Renkli-Calar 1 80'

adın yaşamaktadır. Yanında yatan kocası ise ölmek üzeredir. 24 saat süreyle bu kadın,
kocasının hastalığını, mutlu yaşamlarını ve aşklarını anımsıyacaktır. 24 saat süreyle ona
bakacak, yanında kalacak ve sabırla gittikçe yaklaşmakta alan ölümü bekleyecektir. Eva
"ölümle", gidip gelen nöbetler aracılığıyla tanışır. Bazen ağrılar azalır. Umut geri gelir. Yaşam
oradadır, güçlü ve bir dalga kadar inatç ı . Eva mutlu almak için yaratılmış bir kadındır. En yıkıcı
durumlarda bile alaylardan etkilenmez. Kocasının acısını payiaşıyar gibi "davranmaktansa",
"ayaktaki insanlar yalanları, uçan bir kuşu izleyen bir balıkla aynı duyarsız şaşkınlık içinde
seyreder" demeye cesaret eder. Bu, ölüm karşısında yaşamın gücünü, sevilen kişiden uzakta
yaşamak için yapılan yavaş ve zor hazırlığı anlatan bir öyküdür.

K

YATAK sorunlu bir film, cünkü ne denli ince ele alınmıs olursa olsun konusu san derece zalim.
Öylesine zalim ki anlatı�daki ustalık seyircilerin bazıl � rını kaçırabilir. Filmin duygusal kapsamı
inanılmayacak denli geniş; özellikle bunun Belçikalı yönetmen Marlan Hansel 'in ilk konulu filmi
olduğu düşünülürse. Hansel'in filmi fiziksel açıdan da güzel ve bu yalnızca zengin bir
sinematagrafiden kaynaklanmıyar. Zaman zaman sevecen ya da sert, bazen arzulu ya da alıngan
yapıya giren başral oyuncuları filme göz kamaştırıcı bir duygusal gerçeklik katıyor.
womon lives. By her side, her h usbond is dying away. For 24 hours, this woman wi/1
remember the illness of her husband, their hoppy life, their love. During 24 hours, she wi/1
toke core of him, attend to him, potiently expecting death which is gradually neoring. Eva
leorns "deoth" by fits and storts. Sometimes, poin dissolves. Hope comes back. L ife is there,
strong and invoding as o wove. Eva is o womon made for hoppiness. Under the most striking
circumstonces, she remoins oloof to events. lnstead of "playing " her participotion to the ogony of
the other one, she dares to say: "standing people wotch those lying in bed with the same obiuse
omozement os the fish fallawing o flying bird ' � This is o story on the strength of life in front of
deoth; on the slow and difficult preparation to exist without the other. .

A

THE BED is o troublesome film, becouse no matter how delicotely it is described, its subject
matter is grim - grim enough to score off same of the oudience for its considerable ort. The
emotionol ronge of the film is o/most incredibly brood, considering that is the first feature by the
Belgion director Morian Honsel. There is o humonity, attendance to Hanse/'s treatment of her
theme that makes the film something speciol. Hanse/'s movie is alsa physically quite lovely, and if
is not just o cose of rich cinematography: alternotely tender, violent, sensual and vulnerable the
leoding octors convey an emotionol authenticity that becomes seoring to behold.

MARION HANSEL

ı 949 yılında Marsilyo'da doğdu.
Tiyatro eğilimi gördükten sonra,
Brüksel ve New York'da cesitli
.
oyunlarda, ayrıca TV ve si �ema
filmlerinde rol aldı. ı 977'de kendi
yopım şirketi Man's Films'i kurdu.
ı 979'da ilk uzun metrailı filmi
YATAK'ın yopımcılığını ve
yönetmenliğini üstlendi. ikinci kanulu
filmi "Toz "la ı 985'te Venedik'te
Gümüs Aslan aldı. ı 987'de
Barsel �na'da, "Vahşi Düğün"
filmiyle Avrupa Ödülü'ne layık
görüldü. Aynı yıl Belçika'da "Yılın
Kadını" seçilen Hansel, ı 988'de
Belçika Film Seçim Komisyonu'na
Beskan olarak atandı. MAESTRO
yö�elmenin son filmidir.
Born in 1 949 in Morseilles, Fronce.
A fter having studied Dromatic Art,
she has oppeared in vorious theatre
plays, in Brussels and New York;
and o/so in films for cinemo and TV
In 1977, she set up her own
producing company, Mon's Films. In
1 979, she produced and directed
LE LIT, her first fu/1-length film . Her
second feo ture, "Dust" won the
"Si/ver Lion" in Venice 1 985. In
1 987, she was awarded the Europe
Prize in Bareelono for "Les noces
barbares " Same year, she wos
titled " The Woman of the Year" in
Belgium. In 1 988, she has been
nominoted the president of the
Belgian Film Seleelian Committee. IL
MAESTRO is the last film she
directed.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

ı 977 Equilibres 1 Dengeler (sh ort 1
kısa film)
ı 979 Sannu Sature (documentary 1
belgeseli
Gongola (documentary 1
belgeseli
Hydroulip (documentary 1
belgeseli
Bakti (documentary 1 belgeseli
ı 982 Le lit 1 Yatak
1 984 Dust 1 Toz
ı 98 7 Les noces barbares 1
Vahşi Düğün
ı 989 l l Maestro
ı 29
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ASKI NA MU HTAC IM

HAB /CH NUR DE/NE LIEBE
IF 1 ONLY HAVE YOUR LOVE

Yönetmen/Director: Peter Kern Sena ryo/Screen p l a y : Peter Kern Görüntü Yön . /Cinematography:
Eberhard Geick Kurgu/Editi n g : Elisabeth Müller Müzi k/Music: Astar Piazolla, Gobriella Ferri
Oyuncu l a r/Cast: Tilo Prückner, Christa Berndl, Ankie Beilke Ya p ı m/Production Co. : Elisabeth

Müller Filmpraduktian GMBH, Hane Strasse 29, 4000 Dsseldorf 1, FRG; Fax , 2 1 1 328589
U ni Medi o International, Schützenstrass 1, 8000 München 2,
FRG; Fax , 089 594510

Dünya H a klo rı/Export Age nt:

1 988/89 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1 98'
ırk yaşlarındaki bilgisayar programcısı Michael Seebisch cinsel isteklerini tatmin etmek için
porno dükkaniarına gider. Onun için insanın davranışlarını duygularıyle yönlendirmesi kadar
saçma bir şey olamaz. Ancak bir yılbaşı a kşamı yaşamı tümüyle değişecektir. O gün
öğleden sonra arabasının önüne garip bir kadın çıkar. Seebisch kendini birden bire onun
koruyucusu durumunda bulur. Kadın konuşma yetisini yitirmiştir, ancak bunun yerine insanın
üzerinde garip, etkileyici bir izienim bırakan bir şarkıyı söylemektedir. Bu şarkı kulağına eriştiğinde,
Michael bir takım düşler kurmaya başlar ve insan ilişkilerine kapılarını aralar. Yaşamı bile yavaş
yavaş değişmeye başlamıştı r. .

K

"Sonuçta birkaç sıyrık alsanız d a gerçeğe teslim olun." Peter Kern için bu, sorgulayıcı bir usla
günlük varlığın sınırlarında yapılabilecek inanılmaz keşiflerin yanında önemsizdir. Bu film,
" yaralıları n sineması na" insancıl ve gülmeceli bir yaklaşım. izleyici filmi saf bulabilir, veya tam
aksine ondan etkilenebilir. Ancak, marjinallere sıcak ve nükteli bir gözle bakan yönetmen Kern'e
göre " bu dünya marjinallere kalacaktır"- Yüzeyde filmin a nlattığı basit bir öykü. Oysa ilgisi yok;
Peter Kern'in bu filmde denediği, "müziğin ruhundan komedinin doğuşu" kadar iddialı bir şey.
ichael Seebisch, o computer progrommer in his middle forties, is using porno-shops to
sotisfy his sexual desires. lt is obsolutely nonsense for him to conduct human behaviour
in complionce with his own feelings. Bul on New Yeor's Eve his life tokes o turn. In the
ofternoon, o womon in o rather confused mental state runs in front of his car, and Seebisch finds
himself taking core of her. She's lost her obility to speak, but in its place she has the power of o
strangely hypnotic song. When the song reaches to his ears he becomes tending to ho/d illusions,
and at the same time, he begins to make commitmen/s to human relationships in the real world.
Even his life starts to change litt/e by litt/e. .

M

"Succomb to reality and you can expect to get some bruises." Peter Kern 's film shows that this is
o smail price to pay for the wonderful discoveries that can be made by an inquisitive mind on the
margins of day-to-day existence. This film provides o humane and humourous look info o "cinema
of the wounded". The viewer can either find the film naive or even be moved by it; as far as the
director Kern is concerned, "it's the marginol who wi/1 inherit the earth ' � The director turns his
eyes on them quite warmly and with o sense of humour. On the surface the film tel/s o simple
story. But in fact it's anything bul that, for Peter Kern's aim in HAB !CH NUR DE/NE LIEBE is
something no less ambitious than "the birth of comedy from the spirit of music".

PETER KERN

1 949'da Viyana'da doğdu. Ünlü bir
çocuk korosunda yer aldı ve Viyana
Operası' nda sahneye çıktı. Ticaret
eğitimi gördü ancak tiyatro
yeteneğini değerlendirmek amacıyla
bir tiyatro topluluğu kurdu. Daha
sonra bir tiyatro okulunda eğitim
gördü ve " Hair" müzikalinde
oynad ı . Bu müzikaile Almanya'ya
turneye gitti. 1 980'de iki belgesel,
1 986'da ise ilk uzun metrajlı filmi
"Crazy Boys 1 Çılgın Çocuklar"ı
gerçekleştirdi . AŞKINA MUHTACIM
ikinci konulu filmidir.
Born in Vienno in 1949. He
belonged to o fomous boys chorus
and oppeored on the stage of the
Opera House in Vienno. He
studied to be o merchant bul he
o/so formed o theotre company to
moke the best use of gift of the
theatre. later an he studied at a
theatrical school and oppeared in
the musical "Hair". He toured
araund Germany with this musicol.
In 1 980 he directed two
documentory films and reolized his
fir.st feature film, "Crazy Boys " in
1986. HAB !CH NUR DE/NE LIEBE
is his seeand feature film.
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DO THE RIGHT THING
SPIKE LEE

Yönetmen/Di rector: Spike lee Sena ryo/Screen p l a y : Spike Lee Görüntü Yön . /Cinematography:
Ernest Dickerson Kurgu/E diting: Borry Alexander Brown Müzik/Music: Bill Lee Oyuncu l a r/Cast:

Donny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee, Spike Lee, John Turturro, Bill Nunn, Sam Jackson, Richard
Edson, Giancarlo Esposita, Joie lee Ya pımcı/Producer: Sp ike Lee Ya pım/Production Co. : 40
Acres, o Mule Filmworks, Universal D ü nya H a k l a rı/Export Agent: U niversal Pictures Ine., ı oo
Universal City Ploza, Universal City Cal . 9ı608, USA; Tl x , ı 88506 Tü rkiye Dağıtımcısı/Tu rkish
Distributor: U I P, Eytam Cad . , ı 6/ ı 6, Maçka 80200, istanbul, TURKEY; Fax , 90 ı ı 3 ı 8642
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 ı ı 9 '
ew York'to, Brooklyn'in Bedford-Stuyvesont kesiminde bir mahallede olağan bir gün.
Mahallenin ortasında 20 yıldır çal ışan Sol 'in Ünlü Pizzo Salonu. O gün yılın en sıcak günü
olacak ve bu do çevredeki ırkçı iklimi daha do ısılocoktır. Pizzocı çıroğı Mookie yarını
düşünmeden, mümkün olduğunca az şey yaporak yaşar. Sokakta, filozof geçinen sevimli sorhoş
Do Moyor, kendisini dinleyen herkesle, özellikle de mahallenin gözleri ve kulokiarı olon Mather
Sister'la konuşmaya çalışır. O sıroda WE-LOVE radyosundon bütün mahalleye yayılan müzik Radyo
Roheem'in müzik setini bastırmaya çalışmaktadır. Mahallenin zenci hakları sovunucusu ve Radyo
Roheem'in dostu Bugging Out'un, pizzocıdo ünlülerin resimlerinin bulunduğu duvara zenci
yıldızların resimlerinin de asılmosını istemesi ve pizzo solonunun itolyon sahibi Sol'in bu teklifi
reddetmesi üzerine gerilim artar. . .
Hem bir Afro-Amerikalı, hem d e bir sinemacı olarak yönetmen Spike Lee iyi bildiği konular
hakkında ve ABD'deki zencilerin deneyimlerini yansıtan filmler yapmayı tercih ediyor. " Sonunda
siyahların açıkça taraf tutmasını istediğimi biliyordum . Filmin sonunda Sal 'le Mookie orasında bir
anlayış doğuyor; ancak bununla yanlış bir kanı yaratmak istemedim. Anlatılanların hiçbiri, herkesin
elele tutuşup "We Are the World "ü söylemesine benzemiyor. Çünkü bunun şu anda Amerika'da
geçerli olduğuna inanmıyorum . . . Herkesin şunu onlamosını istiyorum, eğer sorunları konuşup,
çözümlerneye çalışmazsok, çok daha kötü bir hal alırlar", diyor genç yönetmen.

N

day in the life of one black in the Bedford-Stuyvesonl seelion of Brooklyn, New York,
centring on So/'s Fomous Pizzerio which has been going for over 20 years. lt's set to be
the hattest day of the year, which could moke the combustive rociol elimale yel more
explosive. Mookie, the black pizzo delivery boy, lives for eoch day and does the leost possible.
In the street, Do Moyor, omioble drunk and port-time philosopher, wi/1 s irike up o conversotion
with onyone who'/1 /isten, ideo/Iy with Mather Sister, the eyes and eors of the black. Meonwhile,
the music of WE-lOVE radio, floating araund the black, has to compele with Radio Roheem's
beol box. Tension rises when Bugging Out, the neighbourhood's most vocol preocher of black
oworeness and o friend of Radio Roheem, demonds that Sol have same pictures of black s tors on
the the Wolf of Fome in the pizzerio, and the /to/ian owner Sol refuses . .

A

Atlanta, Georgio'da ı 957'de
doğdu. Braaklyn'de büyüdü.
Ationte'da Morehouse Kolejine
devam etti ve Kitle iletisimi
bölümünü bitirdi. Daha· sonra New
York Ü niversitesi film okulunda
lisansüstü eğitimini tamamlad ı . Bu
sırada iki konulu kısa film, bir de ı
saatlik tez filmi yaptı. Tez filmiyle
Öğrenciler Arası Akademi Ödülünü
kazandı . ilk konulu filmi "She's
Gatta Have lt 1 Sahip Olmalı" ile
aralarında Cannes Festivali Genelik
.
Ödülü ve Los Angeles Film
Eleştirmenleri 1 986'nın En iyi Yen i
Yönetmen Ödülü d e olmak üzere
bircak
. ödül kazand ı . ikinci uzun
metrajlı filmi "School Daze 1 Okul
Sersemliği" ile Columbia Stüdyoları
ı 988'in en büyük ticari boşarısını
kazandı. DOGRUYU SEÇ yönettiği
üçüncü konulu filmdir.
Bom in A t/onla, Georgio in 1957.
He grew up in Brooklyn. He
ottended Morehouse College in
A tionia where he moiored in mass
communicotions. loter he ottended
New York University's groduole film
school and completed lwo short
features and on hour-long thesis
film, which won the Student
Acodemy Aword. For his first feoture
film, "She's Gotlo Have lt ' ; he
received numerous owords,
including "Prix de lo Jeunesse" ol
Cannes, and the los Angeles Film
Critics Aword os Best New Director
of 1986. Columbio Studios
obtained its best commerciol
success in 1 988 with his second
film, "School Doze'� DO THE
RIGHT THING is the third feoture
film he directed.

As on A fricon-Americon os well os o film-moker, the director Spike lee likes lo moke films obout
things he knows and topics that reflect the reol experiences of the blocks in the US. "/ knew ol
the end 1 wonted the black folks to toke o stand. There's on understonding between Sol and
Mookie ot the end, bul 1 didn't wont to s irike o fo/se nafe with that. None of this everybody ioin
honds and sing " We Are The World " stuff, becouse 1 don't think thot's reolistic ot this preseni
time in Americo . . . 1 wonl people to k now if we don'! to/k obout the problems and dea/ with them
heod on, they 're going to get much worse' ; soys the young director.
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ASKA SUSAYAN KADlN
L' 'R L O DEL PASSERO

MOMENTS OF LOVE

Gionf;onco Mingozzi Seno ryo/Screenploy: Tonina Guerro, Gionfronco
Mingozzi, Roberto Roversi Görüntü Yön./Cinemotography: Luigi Vergo Müzik/Music: Lucio Dollo
Oyuncular/C ast: Ornello Muti, Phil ippe Noiret, Nicolos Forran Ya p ı m/Production Co. : Basic
Cinemotogrofic, Condice Production, I n itel Group-Til Production, Reteltollo Dü nya H a kları/
Export Agent: Medusa Distribuzione, Vio Barnaba Orioni, 22-Romo, I TALY Türkiye Dağıtırncısıl
Tu rkish Distribution: Kılıç Film, Sakızağacı Cad . , 1 9/2, Beyoğlu 80070, istanbul, TURKEY; Tlx:
25240 beyg tr
Yönetmen/Directo r:

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 96'
imse Silvoine'in nereli olduğunu bilmiyordu, oma herhalde güneşin sokaklarda dolaştığı o
beyaz köylerden birinden gelmişti. Artık otuz yaşındaydı oma o güne dek hiç aşık olmamıştı
genç kadın. Kirasını ödeyen ve ono yaşamını sürdürecek kadar para veren herkesi sever ve
sodık kalırdı. Silvoine için en önemli şey çalışmak zorunda olmoyışıydı. Son "sevgilisi" hali vakti
yerinde yaşlıca bir adamdır. Aşk yaşamı artık yalnızca bir anı olon bu adam, geçmişte yaşadığı
tüm anıları aklına geldiği gibi düzensiz bir biçimde anlatmak ve yaşamının bu en güzel onlarını
tekrar yaşamak istermektedir. Bunun için, uygun bir atmasiere ve en önemlisi dikkatli ve duyarlı bir
d inleyiciye gereksinimi vardır. Elbette bu iş için yüklü bir para ödemeye de hazırdır. Silvoine bu
özel ilişkiyi adamla paylaşma önerisini oralarında cinsel ilişki olmoyacağını bile bile hiç
duraksemadon kabul eder. Böylece haftada bir iki kez, karı koca gibi yatarlar ve karanlıkta yaşl ı
adam aşk maceralarındon birini tüm ayrıntılarıyla ono anlatır. Silvoine genç bir adama rostloytp,
ono umutsuzco aşık olana dek herşey yolundodır. Genç kadın, yaşlı adama aşık olduğunu
söylemez, o do kodında bir değişiklik forketmez. Bir gün yaşlı adam son maceralarındon birini
anlatırken telefon çalar. .

K

o one reolly knew where Silvoine come from, but it seemed most likely she wos from one
of those white villoges where the sun is thrown owoy in the streets. Although she wos
already thirty she had never been in love ond she remained foithful and grew fond of
whoever paid her rent ond provided her with iust enough to live on. What really mattered to
Silvaine was not ha ving ta da any work. Her fatesi "/over" is an elderly gentleman stil/ well set
up. This man, whase amaraus days are now only a memory, wants to teli the stary af all his post
loves, in the haphazard order they come to mind, so that he con relive the most beautiful
moments of his life once again. He needs the right atmosphere, and above all, on attentive and
sensilive listener. He is of course prepared to pay quite generously for the privilege. Silvaine
accepts without a moment's hesilation his proposal that she becomes his partner in this speciol
relationship, althaugh it means that she wi/1 have to live without ony kind of sexual intercourse.
And so once or twice a week they go to bed as though they were husband and wife and, in the
dark the old man tel/s her, with all the details, the story of one of his love-affairs. All goes well
until Silvoine meets a young man and fal/s hopelessly in love with him for the firs t time in her life.
The young womon doesn't tel/ the old man that she has fal/en in love and he doesn't notice ony
change in her. While the old man is relating his lotesi adventure one day, the phone suddenly
rings . . .

N
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GIAN FRANCO
MI NGOZZI

1 932 yılında itolyo'do doğdu.
Centro Experimentale'den görüntü
yönetmenliği dalında diplama aldı
ve belgeseller üzerinde uzmonloştı.
Birçok belgesel çektkten sonra,
maddi olanaksızlıklar nedeniyle ilk
uzun metraj, konulu filmini
bitiremedi. 1 961 'de, cesitli
,
bölümlerden oluşan ; ftolyonlor ve
Aşk" filminde bir bölüm yönetti. O
günden beri pekçok filme yönetmen
olarak imzasını attı .
Bom in 1 932 in ltoly. He gol a
diplama from Centro Experimentale
on cinemotogrophic direction, and
specialized in documentaries. After
severol documentary films, he
couldn 't finish his first full-length
feoture because of economic
reosons. In 1961, he directed an
episode in the multi-episode film
"Le ltalione e le Amore'� Since then
he signed mony films os director.

Fi LMLERi FILMOGRAPHY

le ltolione e le Amore 1
itolyonlor ve Aşk (on episode
1 bir bölüm)
1 965 Can il cuore fermo in Sicilio 1
Sicilyo 'da Katı Bir Yürekten
1 966 Antonioni: Documents et
temoignoges 1 Antonioni:
Belgeler ve Tanıklıklar
(documentory 1 belgeseli
1 967 Trio
1968 Sequestro di persona 1
Kişiye Elkoymo
1972 Morire o Roma 1
Roma'da Ölüm (on episode 1
bir bölüm)
1 973 Flovio, lo monoco musulmono
1 Müslüman Rohibe Flovia
ı977 Gli ultimi tre giorni 1 Son Üç
Gün
1 982 Lo Velo Ineantoto 1 Büyülü
Ekran
1986 L'iniziozione 1 Basictmo
1 988 L'opposionoto 1 Arzulu
ll frullo del passera 1
Aşka Susoyan Kadın

1961

ÖLÜ MEVSiM

NACHS /SON
OFF SEASON

Yönetmen/Di rector: Wolfrom Poulus Seno ryo/Screenploy: Wolfrom Poulus, Uli Neulinger
Görüntü Yön./Cinemotogrophy: Christian Berger Kurgu/Editing: Wolfrom Poulus Müzik/Music:
Bert Breit, Morin Morois Oyuncu l o r/Cost: Albert Poulus, Günlher Morio Holmer, Donielo
Obermeir, Mercedes Echerer, Clous Homschok, Michael Reiter, Simon Poulus Yo pımcı/Producer:
Moniko Moruschko Yo pım/Production Co. : Marwo Film Ko yno k/Source: Austrion Film

Commission, Ne Ubougosse 36, A-1070 Vienno, AUSTRIA; Fax , 222 933436
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 87'

enz bir zamonların ünlü Bad Gostein kaplıcalarında yaşamını sürdürebilmek için
çobolomoktodır. Mosör olarak yaşamı için gereken porayı kozonomoz, ancak işini de
bırokomoz. Ağır mevsim işçiliği ve işsizlik korkusu orasında çaresiz kal ınca parasol durumunu
düzeltmek için yasadışı işlere karışır. Günün birinde, bir kos hastalığına tutulmuş genç bolerin Nurit
koplıceya gelir. Çok geçmeden Lenz'in dikkatli mosojlorı ile sağlığı düzelmeye boşlar ve
oralarındaki ilişki farklı bir havaya bürünür. Sonunda iyileşen Nurit evine döneceğini söylediğinde,
Lenz ono kendisini de gölürmesi için yolvorır. Ancak kaçma isteği, uzokloşmo şansı
gerçekleşmeyecektir. Tren yine onsuz kalkar. Lenz geride kalır; hasta koplıco onu bitkin düşürerek
yenmiştir. Ölü mevsim .

L

Robert Bresson' un öğrencisi Poulus, kusursuz oyunculuklar eşliğinde genç bir adamın gecikmiş
güzünü sergileyen kompozisyonları titizlikle seçmiş. "ÖLÜ MEVSiM ülkem hakkında bir fil m . Hemen
hemen tüm sahneler için eski ünlü koplıco köyü Bad Gostein'i seçmem bir rastlantı değil . Yavaş
yavaş insanlar, düşünceler, ümitler, o güzelim oteller göç üp gidiyor orada . . . Gittikçe doğallıkton
uzaklaşan bir ortamda bir işçinin düştüğü uçurumu, onun korkularını, düşlerini ve umutsuzluğunu
anlatmaya çalıştım. Son sahnelerde hareket eden bir tren görürüz. Trenle birlikte kaçma düşüncesi
de gider. Geride kalan için umut, her gün biraz daha ölür", diyor yönetmen.

WOLFRAM PAU LUS

1 957'de Solzburg 'da doğdu.
Gençlik sorunları üzerine yaptığı ilk
süper 8 m m . filmini 1 5 yaşında
gerçekleştirdi. Yine bu dönemde
Avusturya dağlarında yaşoyan
çiftçilerin yaşamı ve çalışmaları
üzerine belgeseller yaptı. 1 977-82
yıllarında Münih Film-TV
Akademisi ' nde öğrenim gördü.
80'1erin basında 3 konulu kısa film,
1 986'do d� ilk uzun metro i lı, konulu
filmi "Heidenlöcher"i gerçekleştirdi.
ÖLÜ MEVS i M yönetmenin ikinci
konulu filmidir.
Born in 1 957 in Salzburg. He mode
his firsl super B mm. film on juvenile
problems at the age of 15, as well
as documentaries dea/ing with the
life and work of the formers in the
Auslrian mountains. From /977 to
1 982, he studied al the Academy
of Film and TV in Munich. In early
eighties, he realized three short
features and he directed his first
fu/1-length feature film,
"Heidenlöcher" in /986.
NACHSA ISON is his second
feature film as director.

1

n Bad Gastein, o once fashionoble health resorl, Lenz is fighting for his economic survivol. As
o mosseur, he earns foo litt/e to m ok e o decenl living, bul il 's o job he can il/ afford to give
up. Torn between hard seasonal work and imminent unemployment, he plunges info illegol
activities to redvee his financial difficulties. One day, Nuril, o young ballerina suffering from o
form of m useu/ar dystrophy, arrives at the spa. She begins to improve under Lenz 's careful
massages, and their relationship begins lo assume ambigious overtones. When Nuri!, who is
fina/Iy better, announces her departure, Lenz begs to be taken with her. Bul his desire lo flee, the
possibility of escape, wi/1 remain unfulfilled. Anather train leaves without him. Lenz is /efi behind;
exhausted and defeated by the illness of the res ort. Off Season . .
Pavlus, o student of Rabert Bresson, brings excellenf performances and rigorously chosen
compositions to portray the Iate autumn of o young man's life. "NACHSAISON is o film of and
about the country. lt is not by accident that 1 chose the former famous village-spa Bad Gastein
for the location of o/most all the scenes. 5/owly, people, ideas, hopes and the precious hotel
palaces decline there. . 1 tried ta teli about the abyss, fears, dreams and despair of o worker
against the background of o more and more unnatural environment. In the /asi images you see o
train maving on . There travel the thoughts of escape. Everyday there is less hope for the one whc
stays '; says the director.
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BES VE TEN

CINQ ET LA PEAU

FIVE A ND THE SK/N

PIERRE RISSI ENT
Paris ' te 1936'da doğdu. ilk kısa
filmini 1 961 'de gerçekleştirdi. O
dönemde, özellikle Walsh,
Preminger ve losey gibi iyi
tanınmamış Amerikalı ve diğer
ülkelerden sinemacıların eserlerini ve
Fritz lang'in küçük filmlerini gözeten
" mac-mahonienler" grubunun bir
üyesiydi. Daha sonraları, Bertrand
Tavernier ile işbirliği yaparak bu
tanınmamış filmierin dağıtımını
destekledi. ilk konulu {ilmi " Bir
Gecelik Ask "ı 1976 'da
gerçekleşti.rdi. BEŞ VE TEN
yönetmenliğini üstlendiği ikinci
filmdir. Bugün de, sinemanın eski ve
yeni hazinelerini " keşfetme"
çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetmen/Director: Pierre Rissient Görüntü Yön./Cinemotogrophy: Alain Derobe, Daniel Vogel,
Romeo Vitug Kurgu/ E d itin g : Bob Wade, Marie'Jose Chauvel, Scheherazade Saodi, Mounira
M'Hirsi Müzik/Music: Benait Charvey, Claude Danu Oyuncu l a r/Cast: Feodor Atkine, Eiko
Matsuda, Rafael Roco, Phillip Salvador, louie Pascua, Maki Matsurnato Ya pımcı /Producer: Serge
Laski, Jean-Ciaude Fleury, Rolanda S. Atienza Ya p ı m/Production Co. : LES FILMS DE L'A LMA
G. P .F. I ./BANCOM AUDIOVISION CORPORATION D ü nya H a k l a rı/Export Agent: G. P.F. I . , 25

rue d 'A rtois, 75008 Paris, FRANCE; Fax : 33 1 45638662
1981 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 93'

u yol filmi, yalnız bir gezgin in Filipinler'd e, /vjO. nda'daki serüvenlerini anlatır. Ortam, zaman
zaman dovetkar, olaganustu,. nefeskesıcı, huzunlu ve bazen kahramanın fontozılerını
sağlayan, bozense onlara karşı çıkan türdendir oma her zaman önemlidir. Ünlü bir Fransız
eleştirmenin dedigi gibi, " Bu, çok hassas, güzel ve eski bir parşömen gibi dikkatle açılması veya
bir şiir gibi okunmosı gereken, rüya gibi bir fil mdir". BEŞ VE TEN cisimlere, insan lara ve genelde
dünyaya çok hassas bir gözle tan ıklık eden, gerçek bir tensel i mge ve ses şiiridir.

B

his is o road movie and tel/s the odventures of o lonely wonderer in Morıilo, Phi/ippines, in
on environmerıt which is ot the same time welcomirıg, unusuol, exolting, depressing, either
occommodotirıg his forıtosies or opposing them but olwoys sigrıificont. As said by o fomous
French film critic, "lt is o dreomlike film which should be wotched /ike reading o poem or opening
o very delicafe and beoutiful old porchment'� CINQ ET lA PEAU is o reol poem of sensuol
imoges and sounds which witrıesses with on extreme perception the things, the people and the
world in general.

T
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Bom in Paris in 1 936. He reolized
his first short in 1 96 1 . At that time
he wos o member of the "moc
mohoniens" who defended the
work of unfamous cineastes,
especially A mericans /ike Walsh,
Preminger and Losey, and minor
films of Fritz lang. la ter he
collaborated with Bertrond Tavernier
to pramote the distribution of these
unknown films. He directed his first
feature film, "One Night Stand" in
1 976 . CINQ ET LA PEAU is his
second feoture as director. He stil/
keeps on continuing his work of
"discoverer " of the old and new
treosures of cinema.
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SlFl R KENTi

GOROD ZERO
ZERO CITY

Yönetmen/Director: Karen Shakhnazarov Seno ryo/Screenplay: Alexander Borodyansky, Karen
Shakhnazarov Görüntü Yön./Cinematography: Nikolai Nemolyaev Kurgu/E diting: Ludmila
Kusakova Müzik/Music: Eduard Artemyev Oyuncular/Cost: Leonid Filatov, Oleg Basilashvili,

Vladimir Menshov, Armen Jigarkhanian, Evgeny Evstigneyev, Alexei Zharkov, Pyotr Shcherbokov
Yapım/Production Co.: Lenfilm Dünya H a kl a rı/Export Agent: Sovexportfilm, Kalashny pereulok
14, Moscow l03B69 USSR; Tlx: 41 1 1 4 3 sel su
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1 93'

oskovalı bir mühendis olan Varakin, küçük bir taşra kasabasına iş gezisine çıkar, ve
kendisini garip ve tanımlanamaz olayların ortasında bulur. Bir fabrikanın kabul salonunda,
çıplak bir sekreter oturmuş daktilo yazmaktadır, ama kimse ona dönüp de bakmaz bile.
Bir müzede rehber, Varakin'e kasabada doğup ölenlerin gerçek boyda, balmumundan heykellerini
gösterir. Bu düşse!, koordinotsız kosaboda kimse hiçbirşeye aldırmomaktodır. insanlar birşeyler
yapıyormuş gibi görünmekte, hatta şiddet duygularını bile taklit etmektedir. Varakin geceyi
kasabada geçirirken, genç bir çocuk ona oradan hiç bir zaman ayrılamayacağını söyler.
Gerçekten de Varakin bir suça karışacak, ve çok geç olmadan aradan kaçmak zorunda kalacaktır...
Yönünü yitirmiş bir dünyada, bir saçmalıktan diğerine sürüklenen izleyici, filmdeki iraninin hedefini
zamanla anlar. Hedef, zamanda kaybolmuş, zamanlarını yitirmiş insanlardır. Zaman değişir, ama
bu insanları hiçbirşey değiştiremez. Ama insanların çoğu böyleyse, devirde değişmeyecektir.
"Absürd öyküler prensipte her yerde geçebilir, ama SlFlR KENTi bizim için ulusal bir olgudur.
Günlük yaşamı, sakinleri ve onların yaşam biçimi, toplumumuzun günlük kaşturmacasından fazla
farklı değildir. . "Sıfır Kenti" nedir? Bizim kanımıza göre evrensel olarak benimsenen sistemden
farklı bir biçimde görülen kesin gerçekliktir o. Bu yüzden seyircinin çaba harcamaya gerek
duymayan basit duygular hissetmesini istiyoruz . içten bir kahkahanın bilince ulaşan en kısa yol
olduğu fikrine ısrarla inananlardanız", diyor yönetmen.

M

arokin, an engineer from Moscow, arrives in o smail provincial town on business and linds
himseli amidst stronge and inexplicable events. In the reception room of o local factary, o
nude secretary is silting at her desk typing, but nobody is shocked. In o museum, the
guide shows Varakin o row of life-size wax figures representing peapfe who were bam and died
in the same town. In this imaginary city without coordinates, nobady cares abaut anything.
People merely go through the matians ol doing something, and even simulate violent emations.
When Varakin spends the night, o young boy wams him that he'// never leave town either. In fact,
Varakin gets wound up in o erime and mu st escape belare its too Iate. .

V

KARE N
S H AKHNAZAROV

1 952 yılında, Rusya'da doğdu.
VGIK'te ( Devlet Sinema Enstitüsü ) ,
igor Talankin'in atelyesinde,
Yönetmenlik eğitimi gördü ve
1 9 73'te diplama aldı. ilk lilmini,
1975'te mezuniyet çalışması olarak
gerçekleştirdi. Dört yıl sonra, Malilm
stüdyolarının 10. Genç Sinemacılar
Festivali'nde, komedi filmleri dalında
birincilik ödülü alan ilk konulu filmini
yönetti. Aynı zamanda birçok roman
ve senaryonun yazarıdır.
Bom in 1 952 in Russia Groduated
from VGIK (The State Cinema
Institute), where he ma;ored in
directing (the warkshop of lgor
Talankin} in 1 973. He made his first
film in 1975 as his graduation
pro;ect. Four years later he realized
his first feature film which won the
first prize far camedy films in the
/Oth Festival of Young Cineastes of
the Mofilm Studios. He is alsa the
outhar af several novels and scripts.

FiLMLERi F/LMOGRAPHY

1 975 Come on, Moestro! 1
Haydi Moestro! (short/kıso
film)
1 976 On the Screen: Coll Me into
the Bright Distance 1
Perdede: Beni Parlak
Uzaklığa Çağır
(short/kıso film)
1977 On the Slippery Road 1
Koygen Yolda (short/kıso film)
1 979 Kind Folk 1 iyi insan
1 983 Jazzmen 1 Cazcılar
1 985 A Winter's Night in Gogro 1
Gogro 'do Bir Kış Gecesi
1987 The Messenger Boy 1
Ulok Cocuk
1989 Zero Öty 1 Sıfır Kenti

In o world which lost direction, from one absurd episode to another, the spectator gradually
guess the targel of the film's irony. The targel is people who have lost themselves in time; they
are out of touch with their time. Times may change, but nothing can change them. But if most
people are /ike that then times wi/1 never change. "Aithough stories of the absurd can, in
principle, take place anywhere, GOROD ZERO is o national phenamenon for us. /ts daily life, its
inhabitants and their way of life do not basico/Iy represent anything that diliers from the usual
humdrum daily raund of our society. . What is the "Zera City "? In aur opinion, it is absolute
reality seen in o samewhat diHerent way from the system af universo/Iy admitted ideas. That is
why we want the spectator to feel simple emotions for which na efiort must be made. We persisi
in the beliel that cleansing laughter is the shortest way to consciousness ' ; says the director.
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HAN USSEN
ISTVAN SZABO

Yönetm en/Director: Isivan Szabo Sena ryo/Screenplay: Isivan Szaba, Peter Dabai Görüntü
Yön./Cinematagraphy: lojos Koltai Kurgu/Editing: Zsuzsa Csakany Müzi k/Music: György Vukan
Oyuncular/Cast: Klaus Maria Brandauer, Eriand Josephson, l ldiko Bansagi, Walter Schmidinger,

Karoly Eperjes, Grazyna Szapolowska, Colette Pilz-Warren, Adriana Biedrzynska, György
Cserhalmi Ya p ı m/Production Co. : OBJEKTIV Studio, Budapest 1 CCC Filmkunst, Berlin 1 ZDF,
Mainz 1 H U NGAROF I LM, MOKEP Budapest Dünya H a k l a rı/Export Agent: HUNGAROFI LM,
Budapest V., Bathori utca 10, HUNGARY; Tlx: 225768 Fax : 36 1 531 850
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1 1 40'

1

Dünya Savaşı ' nın sonunda, Avusturyalı çavuş Klaus Schneider başında ciddi bir yarayla
askeri bir hastaneye kaldırılır. Orada, hipnozun ilk uygulayıcılarından biri olan Budapeşte'li
e Profesör Dr. Bettelheim, Schneider' in hipnoz ve telepatiye karşı özel bir yeteneği olduğunu
keşfeder. . . Schneider Budapeşte'de, kendisine sahneye çıkmayı kabul ettiği takdirde menejeri
olacağını söyleyen, Yüzbaşı Nowotny ile tanışır. Birlikte Viyana'ya giderler ve Schneider, E rik Jan
Hanussen takma adını kullanan bir medyum falcı olarak, parlak bir meslek yaşamına atılır. .
Hanussen, Hitler'in seçimleri kazanacağını önceden haber verince, Nazi partisinin propaganda
şefi, Hanussen'in ellerinde ne denli güçlü bir silah olabileceğini anlar. Hanussen sonunda, bu
acımasız siyasi mücadelede taraflardan birinin yanında yeralmak zorunda kalacak, ve bu da onun
yaşamına malolacak tır. .
lstvan Szabo'nun dönem ve atmosfer açısından "Mephisto" ve "Aibay Red l " le bir üçleme
oluşturan son filmi, " kadere karşı kendi çabasıyla savaşan, alelade yazgılı bir adamın" öyküsünü
anlatmaya devam ediyor. Konu, Szabo'nun her zaman yaptığı gibi, belli bir çağın belirlediği bir
insan özelliğini, bir ruh durumunu ele alıyor. Bu filmdeki konu gelecek korkusu. "Mantık ve
mantı ksızlık, politika ve gizem, 1 920' 1erin ve 1 930' 1arın Budapeşte'sinde, Viyana, Karlsbod ve
Berlin'inde birbirine karışmakto. Burada, o karmaşa çağında, bireysellik yoluyla kendine güven
duygusu yaratmaya çalışan bir adamın mücadelesinin öyküsünü anlatıyorum", diyor yönetmen.
t the end of WWI, Klous Schneider, an Austrian sergeont, is taken ta a military haspital
with o serious head iniury. There Dr. Bettelheim, o medical professor from Budopest and
an early practitioner of hypnosis, discovers that Schneider has o special talent far
hypnosis and telephatic transference of wi/1. . . In Budapest, Schneider meets Captain Nowotny
who offers to became his manager if Schneider is willing to appear on stage. They go to Vienna
and Schneider's spectacular career begins as o "clairvoyant" under the stage-name of Erik Jan
Hanussen . . When Hanussen predicts Hitler's election victory, the propaganda chief of the Nazi
party recognizes what o dangerous weapan Hanussen could be in !heir hands. Hanussen is
fina/Iy forced to lake sides in the ruthless political struggle, which wi/1 ultimately cost him his life. . .

A

Isivan Szabo's lotesi film, which in period and mood forms o trilogy with "Mephisto" and
"Ca/anel Redi ' ; cantinues to tel/ the stary of "o man, o mediocre destiny, who measures his
efforts against destiny'� Th us the subiect , as always with Szabo, is o human quality, o state of
mind, determined by o given age. In this case, it is the fear af the future. "Rationalism and
irrationalism, politics and mysticism mingle in the 20s and the 30s, in Budapest, Vienna, Karlsbad
and Berlin. This is the story of o man's struggle in the age of confusion, o man who tries ta ereale
his own sense of security through individualism'; says the director.

1 938 yılında Budapeşte'de doğdu.
1 956'da Budapeşte Tiyatro ve
Sinema Akademisi'nde öğrenime
bosladı ve 1 961 'de Film
Yö�etmenliği diplomasını aldı.
Diplama çalışması olan ilk kısa filmi
dünyanın çeeşitli ülkelerinde
gösterildi. Genç filmcilerin kurduğu
Bela Balasz Stüdyoları'nın bir üyesi
olarak iki kısa film daha
gerçekleştirdi ve 1964 'de, 26
yaşında iken, kendisine birçok ödül
kazandıran ilk konulu filmini yönetti .
Aynı zamanda belgesel ve TV
filmlerine de imza atan Szabo, "En
iyi Yabancı Film" Oscar'ı da
kazanan "Mephisto" filmiyle en
büyük başarısını elde etmiştir.
Born in 1938 in Budopest. In 1956
he became o student of the
Academy of Theatre and Film Art
and received his diplama as o film
director in 1961. His fir.st short,
which was his dip/oma wark, was
shown in numerous countries of the
world. As o member of the young
filmmaker.s' Bela Balasz Studio, he
made two more short films and in
1964, at the age of 26, he directed
his fir.st feature film which carried
off many prizes. Szabo, who is o/so
o maker of documentary and TV
films, achieved his greatest success
so for with "Mephisto" because,
among ather.s, it won the Oscar for
Best Foreign Film.

FiLMLERi F/LMOGRAPHY
1 964 Almadozasak koro 1
Hayal Görme Çağı
1 966 Apo 1 Baba
1970 Szerelmesfilm 1 Ask Filmi
1 973 Tüzolto utca 25 / itfaiyeciler
Sokağı 25 Numara
1 976 Budapesti mesek 1
Budapeşte Öyküleri
1 979 Bizalem 1 Güven
1 981 Mephisto 1 Mefisto
1 982 Kotzenspiel 1 Kedi Oyunu
1984 Redi ezredes 1 Albay Redi
1 988 Honussen
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ROSE H I LL'Li KADlN

LA FEM E

E R 5E HILL

THE WOMEN FROM ROSE HILL

Yönetmen/Director: Aloin Tonner Seno ryo/Screenploy: A loin Tonner Görüntü Yön . /
Cinemotogrophy: Hugues Ryffel Kurgu/Editi n g : lauren! Uhler Müzik/Music: Michel Wintsch
Oyuncular/Ca st: Morie Goydu, Jean-Philippe Ecoffey, Roger Jendly, Denise Peron, Andre
Steiger, laubo Guertchikoff Yapımc ı/Producer: Aloin Tonner, Poulo Breneo Yo pım/ Production
Co. : Gemini Films, Poris-43, rue du Moulin-des-Pres 1 Filmogroph S.A . , Geneve-1 2, chemin du
Point du Jour 1 GPFL, Paris Dü nya H o klorı/E xport Agent: Filmogroph SA, 1 2, Chemin du Point

du Jour, 1 202 Geneve, SWITZERLAND; Tel : 022 7331 653
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 98'

orcel ve Julie o yıl 12 Şubat'ta evlendiler. Julie, isviçre'ye düğünden bir hafta önce, Hint
Okyonusundo bir odadon gelen bir zencidir. Voud Kontonu'ndan bir çiftçi olon Marcel,
onu korısı olarak bir ocento kotoloğundon seçmiştir. Birbirlerine birkoç mektup yazorak
resimler yollomışlordır. Şubat'ın 5'inde ilk kez tonışır, 1 2'sinde evlenirler. Ancak Julie kocasıyla
cinsel ilişkiye girmeyi reddeder ve işadamı Jean'la dost olur. Julie'nin bebeği doğduğunda hem
toplum, hem de yasolar kadına karşı cephe alır. .

M

Bu filmde Aloin Tonner ilk isviçre (ya d o isviçre karşıtı) filmierindeki yalın anlatıma dönerek, Morie
Goydu'nun eşsiz oyunuyle kendi kimliğini sürdürmeye kararl ı, inançlı ve dirençli bir kadın portresini
çiziyor. Geniş oçılı görüntüler, sise gömülü çiftliğin ve kırların çıplaklığını aydınlatıyor. Kişilik
çatışmaları, hem trajik, hem de ani bir sonia doruk noktasına ulaşıyor. " Benim için sinema resimli
bir öykü değildir. Bundan çok daha ilginç ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Benim ilgimi çeken
öyküyü anlatmak değil, öykünün bize ne onlotiığıdır," diyor yönetmen. "Mesajı" biraz fazla
vurguianmış olsa do ROSE H I LL ' Li KADl N I Tonner'in en iyi filmi olarak kabul edilmektedir.
orcel and Julie are morried on Februory 12th of that same year. Julie had orrived in
Switzerlond one week before. She come from on isiand in the lndion Oceon. Julie is
black. Marcel, o former from the Vaud Canton, had chosen her as his wife from an
ageney catalogue. They had written one anather o few fetters and exchanged o few
photographs. They had me! for the first time on February 5th, on the 12th they were married. Bul
Julie refuses to consummote the marrioge and is befriended by Jean, o locol businessman. When
Julie has his baby bath the community and the law conspire agoinst her. .

M

Here Aloin Tonner returns to the narrative simplicity of his early Swiss (or onti-Swiss) films and,
aided by Morie Goydu 's rodiant performance, creotes o rich portraif of o wilful, stubbarn wamon,
determined to be her awn person. Wonderful wide-screen imagery illuminotes the bore open
spoces of form and countryside, often shrouded in mis!, and the chorocter conflict erupts in o
fina/e which is both tragic and sudden. "For me, the cinema has never been the ort af teliing
stories in pictures. lt's o lot more complex and more interesting than that. What interesis me is
what the story tel/s, rather than teliing it ' ; says the director. Even though the "message" is
slightly over-emphosized, LA FEMME DE ROSE HILL remoins Tanner's best film for years.

ALAIN TAN N ER

1 929'do isvicre'de Cenevre'de
doğdu. Ü niv� rsitede ekonomi
okudu. 1 951 yılında bir film klübü
kurdu. Dohc sonra itolyo'do
Cenovo'yo giderek bir gemicilik
şirketinde görev aldı; Afrika' ya gitti.
1 955'de Londra'ya geldi ve
Bağımsız Sinema Akımı'na katıldı. iki
yıl I ngiliz Film Enstitüsü 'nde ( British
Film Institute) çalıştı . Cloude
Goretto'ylo ilk kısa filmini çektikten
sonra Poris'e giderek reklam
filmlerinde yönetmen asistanlığı
yaptı . 1 960'do isviçre'ye döndü ve
dört yıl sonra ilk uzun metrojlı filmini
gerçekleştirdi. O günden beri isviçre
sinemosının önemli
yönetmenlerinden biridir.
Born in Geneva, Switzerlond, in
1 929. At university he studied
Economic Science and set up o film
society in 1951. He !hen moved to
Genoo, ltoly, where he worked in
o shipping company and !afer
trovelled to A frico . In 1 955 he
moved to London and become
involved in the Free Cinemo
movement. He worked for two
years ot the British Film Institute.
A fter making his first short with
Cloude Goretto, he moved to Paris
becoming on assistant director on
publicity films. In 1960 he returned
to Switzerlond, directing his first
feoture four years loter Since then
he has been one of the importont
Swiss directors.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE F/LMOGRAPHY
1 964 Les opprentis 1 Çıraklor
1 971 Lo solomondre 1 Bukolemun

1 976 Jones qui euro 25 ons en l 'on
2000 1 2000 Yılında 25
Yasında Olacak Jonos
1 978 M�ssidor
1981 Les onnees lumi�re 1 lsık Yılları
1987 la vollee fontome 1 H �yol
Vodisi
U ne flomme dans man coeur 1
Yüreğimde Bir Alev
1 989 Lo femme de Rose H ill 1
Rose Hill'li Kadın
1 37
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ÖLÜ OZAN LAR DERN EGi
EAD P

SOCIE
PETER WEIR

Yönetmen/D i rector: Peter Weir Sena ryo/Screen p l a y : Tom Schulmon Görüntü Yön . /
Cinematography: John Seole, A.C.S. Kurgu/ E d iting: William Anderson, A .C. E . Müzi k/Music:
Maurice Jarre Oyuncu l a r/Cast: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Howke, Josh

Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Ailelan Ruggiero, James Waterston, Narman Lloyd,
Kurtwood Smith, Carlo Belver Yap ı mcı/Producer: Steven H aft, Paul Junger Witt, Tony Thomas
Ya pım/Production Co. : Touchstone Pictures, Burbank, California-500, South Buena Vista Str. ,
Silver Screen Partners IV Dü nya H a kları/Export Agent: Warner Bros., 400 Warner Boulevard,
Burbank, Cal. 91 522, U SA; Tlx: 6771 29; Fax : 818. 9546443 Türkiye Dağıtımcısı/ Tu rkish
Distributor: Warner Bros., Mim Kemal Öke Cad . , 1 6/l , Nişantaş, istanbul, TURKEY; Fax : 90 l
1 3 1 7070
1 989 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 1 29 '
üz 1 959. Vermont'un sessiz tepelerindeki tutucu ve geleneksel Welton Akademisinde yeni
bir yıl daha başlamaktadır. Bu yıl yedi öğrenci yeni bir öğretmenle karşılacaktır. Bu
öğretmen onlara bireysel tutkuları öğreterek yeni ufuklar keşfetmelerini, Welton'ın dışındaki
dünyanın heyecanını bulmalarını sağlayacaktır. "Ölü Ozanlar Derneği"nin, şiire karşı filizlenen yeni
bir tutkunun yarattığı bu zararsız kulübün üyeleri, eski okuluna ingilizce öğretmeni olarak gelen,
Welton mezunu John Keoting 'de kusursuz bir önder bulurlar. Okul yetkililerine meydan okuyan,
aileleri hiçe sayarak ders kitaplarında bulunmayan şeyler öğreten Keating bir öğretmenden de
ötedir: öğrencilerinin yaşamı nda varlığını gelecekte de sürdürecektir. .

G

Peter Weir'in yanıp sönen gençlik ateşlerini zengin bir yapıyla anlattığı bu filmde sayısız karakter
hayranlık uyandıran bir ekonomi ve canlılıkla çizilmiş. Weir, Robin Williams'da gerçek bir Keating
yaratmış: sıradışı bir öğretmen, hem sıcak hem alaycı bir hoyalperest, herkesin kalbini kozanma
yeteneğine sahip biri. Bu bastırılmış erişkin duyarlıkları ve gemlenemez gençlik özlemleriyle dolu,
ince bir denge üzerine kurulu öykü, o gizemli ve karamsar adının altında inanılmaz keyifle bir
deneyimi gizliyor.
al!, 1 959. Anather year begins af Weltan Academy, o secluded and traditional school set in
the tranquil hi/ls of Vermonf. This year, seven students wi/1 encounter o teacher whose ideas
about learning inspire them to pursue their individuol passions, explore new horizons of self
expression and discover the excitement of o world outside Welton's strict curriculum. The members
of the "Deod Poet Society ' ; an innocuous celebratory club born out of o new-found passian for
poetry, wi/1 find o charismatic champion in John Keating, o Welton honours graduate who has
returned to the stuffy preparatory school as its new English professor. Defying school authorities
and disapproving parenis by daring to teach the lessons that can't be found in textbooks, Keating
is more than an instructor: he is o presence that wi/1 remain in his students ' lives for years to
come. .

F

In Peter Weir's richly textured evacalian of youth's flickering fires, the many and varied characters
are sketched with admirable economy and vivid inside. In Robins Williams, Weir has the best
possible ineamation of Keating, o credibly eccentric teacher, o visionary at once warm and
sardonic who is utterly believab/e in conveying the capacity to inspire adulation . This finely
balanced drama, replete with restrained adult sensibilities and unbridled ada/escent yearnings,
disguises an extraordinarily uplifting experience beneath its intriguingly downbeat title.
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1944 yılında Avustralya'da
Sydney'de doğdu. Sydney
Üniversitesi'nde hukuk ve sanat
eğitimi gördü. Ailesinin gayrimenkul
işine girmek için okulu bıraktı.
l967'de ilk kısa filmini gerçekleştirdi.
l 969'do kameramon osistonı ve
yapım esistanı olarak Film
Australia'ya katıldı. 70'1erin basında
birkaç kısa metrajlı film yaptı. ilk
kanulu filmini 1 974'de yönetti.
Filmlerinin uluslararası bir basarı
kazanması üzerine 1 980'de Warner
Bros.'la uzun süreli kontrol imzaladı .
Avustralya Yeni Dalga Akımı'nın en
"sofistike" yönetmeni olarak tanınır.
Bom in Sydney, Australio in /944.
He is educoted in Arts!Law course
ot Sydney University. He left school
to enter family realty business. In
1 967 he realized his first short film .
In 1 969 he joined Film Australia as
assistant cameraman and
production assistant. He realized
several shart films in early seventies.
He directed his first feature film in
1 974. A fter the international
success af his films, he signed multi
film contract with Warner Bras. in
1 980. He has since been known as
the Australian New Wave's most
sophisticated director.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 974 The Cars That Ate Paris 1
Paris'i Yiyen Arabalar
1 975 Picnic at Hanging Rock 1
Hanging Rock'ta Piknik
1977 The Last Wave 1 Son Dalga
1981 Gallipoli 1 Gelibolu
1982 The Year of Living
Dangerously 1
Tehlikeli Yasarn Yılı
1 985 Witness 1 Tanık
1 986 Mosquito Coast
1989 Dead Paets Society 1
Ölü Ozanlar Derneği

Ü Ç K l TA DA N GÖ R Ü NT Ü L E R

C E ZAY I R

C/NEMA OF THREE CONTINENTS

A LGERIA

CÖL CiCEGi

louss #

SAND ROSE

Yönetmen/Director: Mohamed Rachid Benhadi Seno ryo/Screenploy: Maria Cristina Paterlini,
Rachid Benhadi Görüntü Yön . /Cinemotogrophy: Belmihoub Mustapha, Smail Lakhdar Hamina
Kurgu/Editin g : Franco Marangelo, Mahamed Rachid Benhad i Müzik/Music: Maria Cristina
Pateriini Oyunculor/Cost: Larouci Boubekeur, Dalila Halilou, Athmane Ariaut, Boumediene Sırat,
Karima Hadiar, Nawal Zaatar, Doudia Yopım/Production Co. : Centre Algerien pour I'Art,
l'lndustrie Cinematographiques Dünya H o k l o rı/Export Agent: CAAIC, lmmueble "Les
Asphodeles", Ben Aknoun, ALGERIA; Tlx: 61 361

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'

S

ahra ' nın ortasında, Cezayir'den 700 km uzaklıkta bir vaha. Eski eyinler üzerine kurulu bir
toplum. Günde bir kez kalkan otobüs, kentle köy arasındaki tek bağdır. Doğuştan sakat
Musa, kızkardeşi Zeynep'le birlikte yaşamaktadır. Savaşın yokettiği aile atmosferini yeniden
kurmaya çalışır bu ikisi . O eşsiz çocukluk günlerinin bir düşüdür aile; anne babalarının
sorumluluklarını yerine getirdiği o uzak günlerin. Musa kolları olmamasına rağmen, oldukça
bağımsızdır. Kordeşinin üzerine titremesinden hoşlanır. Zeynep ise evliliğin getireceği yeni bir
dünyayla yüzyüze gelmekten korkar. Yaşamları hep aynı ritmle sürer. Zeynep çalıştığı hurma
paketierne fabrikasına otobüsle gider. Musa gidip okulun müdürüyle konuşur. Resim yapar, yo da
sevdiği kadın Meryem'i düşünür. Kurnda bir gül gizli gizli büyümektedir, Musa'nın her gün suladığı
güldür bu . . .
" Bu film öncelikle bir bireyin öyküsüdür. Herkes bunu sakat bir insanı onlaton bir film olarak
algıladı, oysa ben filmi böyle görmüyorum", diyor yönetmen. " Bence sakat insan yoktur ve
Musa 'nın filmdeki varlığı öykünün anlatılması için bir bahanedir yalnızca. Çölün !ilmin çekildiği
bölgesinde konuşulan diyalekte, " louss" sözcüğü, çölün doğal unsurlarından -rüzgar, kum ve
nemden- doğan bir şeyi simgeler. Bu bir bitki değil, oluşumu yüzyıllarca süren bir kristaldir. Bu
açıdan, o bölgenin insaniarına benzer. "
n oosis, lost in the Sahara desert, 700 km from Algiers. A society bosed on oncient
rituols. A bus that runs once o day is the only tie with the town. Mousso, bom physico/1�
hondicopped lives with his sister Zineb. They try to recreote o family otmosphere
destroyed by the wor. The family is the dreom of delightful times of childhood when their porenis
would ossume their responsobilities. Although 'he has no orms, Mousso is quite outonomous. He
likes to be cadd/ed by his sister. As for Zineb, she feors to foce the new world that o wedding
could be. . Their life is given rhythm by the same mavemen ts. Zineb lakes the bus to the dote
pockoging foctory where she works. Mousso goes and sees the school master. He drows, or
dreoms obout Meriem, the womon he is in love with. In the sond, secretly grows o rose, wotered
every day by Mousso . .

A

"This film is first and faremost the story o f on individuol. People have deseribed it os o film obout
o hondicopped person, but this is not how 1 see it'; soys director Benhodj. "For me, there are no
hondicopped persons, and his presence in my film is only o pretext for the story. . . In the dialect
of the desert region where the film is shot, "Louss " is the word for something formed enlirely from
the noturol elemenis of the desert - wind, sond and humidity lt is not o plont, bul o crystol, and it
tokes centuries to form. In that sense, it is /ike the people of the region. "
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MOHAMED RACHID
BENHADJ

1 949'da Cezayir'de doğdu. Mimar
ve ressamdır. Paris Üniversitesi'nden
sinema diplaması aldı. Nice
çevresindeki göçmen işçiler
hakkında kısa bir belgesel yaptı.
1 979'da Cezayir Radyo TV
Kurumu'na katıldı; burada konulu
kısa ve arta uzunlukta filmler ve
�elgeseller çekti. Cezayir Sosyal
Işler Bakanlığı için toplumsal bildiri
spotları gerçekleştirdi. ÇÖL ÇiÇEGi
ilk konulu lilmidir.
Bom in 1 949 in Algiers. Pointer and
orchitect, he gol o degree an
cinemo from the University of Paris.
He reolized o short documentory
obout the immigrant workers in the
Nice area. In 1979 he joined
Algerion Radio and TV Corporation
where he realized several short and
medium lenght feature or
documentary films. He o/so realized
several public announcement spots
for Algerian Ministry of Social
Affairs. LOUSS is his first feature
film.

ÜÇ K l TADAN GÖ R Ü N T Ü L E R

SU RiYE
S YRIA

CINEMA O F THREE CON TINEN TS

GÜ N DÜZ YILD IZLARI

NOUJOUM AN'NAHAR
STARS OF THE DAY

OUSSAMA
MO HAMMAD
1 954'te Suriye'de lottakieh'te
doğdu. 1 9 74-79 arasında
Moskova'da VGIK 'de sinema eğitimi
gördü. Suriye'ye döndükten sonra iki
yıl askerlik görevini yaptı ve birçok
filmde yönetmen yardımcısı olarak
çalıştı. 1 979'da ilk kısa metrajlı
filmini yaptı, hemen ardından iki kısa
film daha yaptı. ilk uzun metrajlı
konulu filmi GÜNDÜZ YILDIZLARI'nı
gerçekleştirmeden önce birçok ortak
senaryo çalışmasına katıldı.

Yönetmen/D irector: Oussama Mohammad Sena ryo/Screenplay: Oussama Mohammad Görüntü
Yön . /Cinematogrophy: Abdel Kader Chourbagi Kurgu/Editing: Antoinette Azari Müzik/Music:
Chants traditionnels syriens Oyuncular/Cast: Abdellatil Abdelhamid, Zohueir Abdelkarim, Sabah
Al Salem, Zohueir Ramadan, Fouad Ghazi Ya pım/Production Co. : National Film Organisation
Dü nya Ho kları/Export Agent: National Film Organisation, Rawda 26 Takriti, Damascus,

Born in 1954 in lattakieh, Syria.
Between 1974-79 he studied
cinema at VGIK film school in
Moscow. A fter his return lo Syria,
he made his military service for two
year.s and worked as assistant
director in many fealure films. He
made his fir.sl short film in 1979 and
followed il with two other shorts.
He co-wrote severol seripts before
realizing NOUJOUM AN'NAHAR,
his fir.s l fu/1-/ength fealure as
director.

SYRIA; Tlx: 41 1 944
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halil, kızkardeşi Sana'nın Almanya'dan dönen kuzenleri Dr. Manif'le, sağır kardeşi Kacer'in
ise Manif'in kızkardeşi Mayada ile evlenmesi için çifte düğün tertipler. Ama bunda başarılı
alamayınca, ailenin onurunu temizlemek ve düşlerini gerçekleştirebiirnek için yeni bir girişime
atılır. . . Bu film, aile içi evlilikler yoluyla, aile topraklarını birleştirme ve böylece Gazi ailesini
yeniden biraraya getirme ve güçlendirme gayretlerini anlatır. Ama tüm bu hevesler gerçekte günün
ortasında, gökyüzünde yıldız aramaya benzer.

K

halil arranges o daub/e wedding for the marriages of his sister Sana with !heir cousin Dr.
Manif who recenly returned from Germany; and his deaf brother Kacer with Dr. Manif's
sisler Mayada. Yel he fails la succeed and he lries o new allempl lo save the family pride
and fo realise his dreams . . . The film is aboul the allempls of unifying the /and that belongs to the
Gazi family by infer-family marriages. Yel, if is /ike looking for the sfar.s in the middle of the day.

K
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DOGUM
PIRAVI
THE 8/RTH

Yönetmen/Director: Shaji Seno ryo/Screenploy: S. Jayachandran Nair Görüntü Yön . /
Cinemotogrophy: Sunny Joseph Kurgu/Editing: Venugopol Müzik/Music: G. Aravindan
Oyunculor/Cost: Premji, Archana, CV Sreeraman Yopımcı/Producer: S. Jayachandran Nair
Yo p ı m/Production Co.: Film Folk, 55 Vrindovon Colony, Pottom , Trivondrum, 695 004, Kerala,
I N DIA Dü nya H o klorı/Export Agent: National Film Development Corporation Ltd . , Discovery

lndia Building, Nehru Centre, Worli, Bombay, IN DIA; Tlx: 1 1 73489; Fax : 022 4949751
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indistan' ın güneyinde, Keralo eyaletinde uzak bir kıyı köyü. Yaşlı Chakyar, eyalet başkenti
Trivandrum'da mühendislik öğrenimi gören oğlu Raghu'yu karşılamak üzere, köyün otobüs
durağında beklemektedir. Fakat genç adam, ne o gün, ne de ertesi akşam gelir. Abiası
Malathi, başkentten gelen bir öğrenciden Raghu'nun polis tarafından götürüldüğünü öğrenir. . .
Böylece kederli Chakyor, Trivandrum'a doğru çetin bir yolculuğa çıkar. Emniyet Müdürü yaşlı
babaya oğlunun tutuklanmadığını ve yakında çıkıp geleceğini söyler. Malathi, endişeleri yalışan
babasının iyimserliğini kobullenemez. Trivandrum'o, kardeşinin kaldığı öğrenci yurduna gider.
Kardeşinin arkadaşları ona istemeye istemeye Raghu'nun hapiste işkence altında olabileceğini
söyler. Fakat çaresizlik içinde tapınak tanrıları na dualar eden baba umudunu inatla korumaktadır. . .

H

DOGUM konusunu, 1 970'1erde indira Gondhi' nin baskıcı Olağanüstü Hal döneminde, Keralo'da
geçen ve " Rajan Cinayeti" adıyla bilinen gerçek bir olaydan alıyor. Fakat Rajan Olayı, Shoji'nin
filmi için yalnızca bir çıkış noktası. Film, olayın ertesinde gerçekleşenleri, çocuğun ölümünün ailesi
üzerindeki etkilerini ele olmakta . " Doğum sonsuz bir döngü, atalarımızla başlayan bir hazırlık
safhasıdır. Filmde çocuğun ölümü döngüyü tekrar harekete geçirir. Ama neden? Filmde sormak
istediğim soru bu", diyor yönetmen .
remote viiiage b y the seo in Kerolo, o southern stote in lndio. An old Chokyor comes to
the viiiage bus stop to receive his son Roghu, o student of engineering in for owoy
Trivondrum, the Stote capital. But the young man doesn't show up, even on the second
evening. His e/der sister Molothi leorns from anather student who has come home from the capital
that Roghu had been token owoy by the po/ice. . . Now begins the desperation of Chokyor who
mokes the ordous iourney to Trivondrum. The Chief of Po/ice reossures the father that his son wos
not orrested ot all and wi/1 soan return . Molothi con't occept her fother's optimism with
equonimity when the old man returns, all feors momentorily olloyed. She orronges to go to
Trivondrum and visits the student hastel where his friends, reluctont ot first, hesitontly teli her that
Roghu wos probobly tortured in lock up. But the father stil/ stubbornly clings tu hope, proying and
prostroting to the temple gods in desperation. .

A

PIRAVI is bosed on o reol inciden!, known populorly os the "Roion Murder Cose' ; that took ploce
in Kerolo during lndiro Gondhi's repressive period of Emergency Rule in the 1970s. But olthough
the Roion Cose supplies the premise for Shoii's film, it is in mony woys inciden! to it, since whot
provides the substonce of the film is the oftermoth of the boy's deoth, and obove all whot it
meons for his family. "Birth is o continuous cycle, o process of preporotion that begon with our
forefothers. The son's deoth in the film sels the who/e cycle in malian ogoin. Bul why? That is the
question 1 wonl to osk in my film" soys the director.
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1 951 'de Hindistan'ın Karele
eyaletinde doğdu. Hindistan Sinema
ve TV Enstitüsünden görüntü
yönetmenliği dalında mezun
olduktan sonra, 25 kadar !ilmin
görüntü yönetmenliğini üstlendi.
Çalışmalarıyla, 1 974 yılında en iyi
komero dalında bir Ulusol Ödül,
ayrıca 4 adet Karele Eyaleti Ödülü
aldı. Yönetmen Aravindan'ın hemen
tüm filmlerinde kamera
arkasındayd ı . Ayrıca Karele'nın ünlü
yönetmenleri, Adoor
Gopalokrishnon, K.G. George, M.T.
Vosudevan Nair, Padmorojon ve
diğerleriyle çalıştı. Birkaç kısa film
yaptı. PIRAVI yönetmenliğini
üstlendiği ilk konulu filmdir.
Bom in 1951 in Kore/o, lndia.
Graduale in cinemologrophy from
the Film and Television Institute of
lndio, he photogrophed araund
twenty-five feolure films. He
received o National Aword for best
photography in 1974 and four
Kere/o Stole Awords. He has been
the cameromon for olmasi all of
Arovindon films. He has olsa
worked with emineni directors of
Kere/o, such os Adoor
Gapalokrishnon, K.G. George, M.T.
Vosudevon Nair, Padmoroion and
others. He has mode o number of
short films foo. PIRAVI is his first
feoture film as director.
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CUBA

PLAFF!
J UAN CARLOS TABlO

Yönetmen/Director: Juon Corlos Tobio Sena ryo/Screenplay: Doniel Chovorrio, Juon Corlos
Tobio Görüntü Yön./Cinematograpny: Julio Voldes Kurgu/Editing: Roberto Brava Müzik/Music:
Nicelos Reynoso Oyuncul a r/Ca st: Doisy Gronodos, Thois Voldes, Roul Pomores, Alicia
Sustomonte Yapımcı/Producer: Ricordo Avilo Ya pım/Production Co. : ICAIC Dünya H a kları/
Export Agent: ICAIC, Colle 23, No 1 1 55 Vedodo, Hovono, CUBA; Tlx : 51 1 4 1 9
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loff! Duvarlara, camiara ve insanlara çorporok porçalanan yumurtoların sesi, eski Küba
büyülerinin 20. yüzyılda hala etkisini sürdürdü�ünü göstermekte. Film bizi Concho 'nın günlük
sorunlarıyla boşboşa bırakır. Concho 'nın yaşamı, o�lu Jose Roman Ciarita ile evlenerek onu
eve getirene kadar pek güzeldi. Oysa artık Concho kimseyle geçinemez oldu. Ne ailesi, ne
dostları, ne de komşuları . . . Derken ortoya bir bilmece çıktı , Concho'nın evine o ölüm saçan
yumurtoları atan kimdir? Dedikoducu bir komşu ile öfkeli ve gücenik gelinin de oralarında
bulundu�u yedi şüpheli kişi arka arkoya gündeme gelir, fakat gizemli yumurtolar tekrar tekrar
otıldıkço bu şüpheliler aklanır. Filmin gizemi, son onda, klasik Ingiliz dedektil romonlarını andıran
bir biçimde ve halil bir erotizm kokusuyla çözülecektir. . .

P

Son Hovono Uluslarorası Film Festivali'nin en sevilen filmlerinden PLAFF!, Juon corlos Tobio'nun,
geçti�imiz on yılın en ilginç Kübalı yönetmeni oldu�unu açıkça kanıtlıyor. PLAFF! riskleri göze
olanlarla yaşamdan korkonlar orasındaki korşıtlı�ı ortoya koyan, şokacı oma gerçekçi bir film .
PLAFF'ta ü ç filme yetecek kadar ses ve görüntü şokası var; fakat b u gülmecenin ardında devrim
sonrası Küba'sının kışkırtıcı bir eleştirisi de yatıyor. Film, uyum ve toplumsal ilerleme görünlüsünün
altında koynoyan ve ilk çatlakton ortoya çıkmaya hazır ırksol, sınıfsol ve cinsel gerilimleri
yonsıtmokto.

1 943 yılında Küba'da Hovono
kentinde do�du. Orta ö�renimini
yarıda bırakarak, Fidel Costro'nun,
fakir ve kırsol olonlarda e�itimi
desteklemek gayesiyle kurdu�u
gönüllü ö�retmenler ordusuna
katıldı. Sinema koriyerine, 1 961
yılında Küba Film Enstitüsü'nde
yönetmen yardımcısı olarak atıldı .
1 967'de askeri hizmetini
tamamladıkton sonra, belgeseller
yönetmeye başladı. 1 984'de yazıp
yönetti�i "Se permuto"don önce
cesitli kısa filme imza attı. PLAFF !
yö � etmenin ikinci konulu lilmidir.
Bom in 1943 in Hovono, Cubo. He
left his highschool studies to ioin
Fide/ Costro's first contingent of
volunteer teochers which promoted
educalian in poor, rurol oreos. He
begon his cinemotic coreer os on
assistant director in the Cubon Film
Institute in 1961. A fter completing
his militory service in 1967, he
storted directing documentories. He
directed numerous short films before
writing and directing "Se permuto"
in 1984. PLAFF! is his second
feoture film os director.

laH! The onomotopoeio of eggs smoshing ogoinst wolls, windows and people reveals that
old Cubon witchcroft is stil/ olive and kicking in the 20th century. The film finds us deeply
involved in the quotidion problems of Concho, whose life wos fine until her son, Jose
Roman morried Ciarita and brought her home to live. Now Concho con't seem to gel olong with
onyone - family, friends, or neighbours . . . The plot revolves araund o riddle, Who throws the
murderous eggs ot Concho 's house? Seven suspects - between them o gossipy neighbour, the
resentful doughter-in-low, divine wroth - oppeor in succession bul olwoys obondoned when
mysterious eggs reoppeor and the mystery is solved ot the very lost minute in the clossicol British
whodunit style with o touch of eroticol eroticism. . .

P

The popu/or fovorite ot o recent Hovono International Film Festival, PLAFF! surely confirms Juon
Corlos Tobio os the most interesting Cubon filmmoker to have emerged in the post decode. PLAFF!
is o ;oculor yel reolistic comedy unveiling the controdiction between the risk-tokers and those who
are to oHroid of life. There are enough sight and sound gogs for ot leost three movies, but
beyand the brood comic style, lies o provocotive critique of post-revolutionory Cubo. The film
depicts o world in which, despite the outword oppeoronces of hormony and social progress,
rociol, class, and sexual tensions are seething below the surfoce, reody to be monifest ot the sign
of disruption.
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FAS - I S PANYA
MOROCCO - SPA IN

BAD iS
MOHAMED
ABDERRAHMAN YAZI

Yönetmen/Director: Mohamed Abderrahman Tazi Senaryo/Screen p l a y : Noureddine Sail, Farida
Benlyazid Görüntü Yön . /Cinematograptıy: Federico Ribes Kurgu/E diti n g : Angela Barragan
Müzik/Music: Tawfiq Ould Amar Oyuncular/Ca st: Maribel Verdu, Jilali Ferhati, Zakia Tahiri,
Naima lamcharki, Bachir Skirej, Aziz Saad Allah, Miguel Malina Ya p ı m /Production Co.: ATA

Production (Maroc)/Television Espanola TVE/Avec la Participation de Minisiere de la Culture
( France)/ Minisiere des Atiaires Etrangeres (France) Dünya H a k l a rı/Ex port Agent: Paris Plage
Productions, 4 1 , rue de l 'est, 92100 Boulogne, FRANCE; Fax: 33 1 46052925
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ıl 1 974, yer Fas topraklarında ispanyollara ait " Badis" kalesinin gölgesinde uzak, küçük bir
Akdeniz balıkçı köyü. Bir öğretmen, sadakatinden şüphe ettiği karısı Touria'ya daha iyi göz
kulak olabilmek icin, Kazablanka'dan Tanrı'nın bile unuttuğu bu köye tayinini ister ve karısını
eve hapseder. Touria kÖyde, bir balıkçı ile onu 15 yıl önce terkeden ispanyol bir annenin kızı olan
Moira ile dost olur. Çok geçmeden Moira kaledeki gernizondan bir lspanyol askeriyle il işki kurar.
Fakat dedikodular ve köylülerin entrikaları bu saf serüvene son verir. Bu boğucu, dar görüşlü
dünyanın tutsakları, bu iki kod ın, oradan kaçma yı deneyecektir. . .

Y

i l k Fas-ispanya ortak yapımı, b u e n yeni ve e n başarılı Fas filmi nefis bir doğal mekanda çekilmiş.
Karayla bağlantılı bir ada üzerinde kurulu Badis Kalesi Franco'nun zamanında diktatörlük
yönetiminin ispanya'dan yolladığı siyasi tutukluların hapsedildiği yerdi. Bu tarihsel mekanda geçen
film, kamera çekimlerinin şiirsel güzelliğiyle göze çarpıyor.
he time is 1 974, the place o remote, smail fishing viiiage an the Mediterranean coast in the
shadow of the fortress of "Badis ' ; o Spanish enclave on Moroccan territory. A teacher has
asked to be transferred from Casabianca to this godforsaken viiiage in order to be in o
belter pasifian to "supervise" his wife, Touria, whom he suspects of infidelity. He sequesters her in
the house. Touria makes friends with Moira, o young gir/ from the viiiage whose father is o
fisherman and whose Spanish mather ran away 15 years ago. Moira soan starts an affair with o
Spanish soldier from the nearby garrison in the fortress. Bul the gossip and intrigue of the viilogers
put an end to this idyll. Prisoners in this suffocating, narrow-minded world, the two women will
attempt to flee. . .

T

This first co-production between Morocco and Spain, the most recent and most successful o f all
Moroccan films, is made on location in o superb natural setting. The fortress of Badis is on an
isiand connected to the /and and was, at the time, inhabited by political prisoners of the Franco's
dietatarship brought from Spain. Using this historic place in the background, the film shines with o
poetic beauty of its camera work.
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1 942'de Fas'ta doğdu. Paris'te
IDHEC'te sinema, Amerika'da
Syracuse Üniversitesi'nde kitle
iletişimi okudu. Birçok filmde fotoğraf
yönetmeni olarak çalıştı. Reklam
filmleri, kısa ve orta uzunlukta filmler
yaptı. Fas'ta çekilen yabancı
filmlerde teknik danışman ve yapım
yönetmeni görevleri aldı. 1 981
yılında ilk konulu filmi " le Grand
Vayage 1 Büyük Yolculuk"u
gerçekleştirdi. BADiS yönetmenin
ikinci konulu filmidir.
Bom in 1 942 in Morocco. He
studied cinema at IDHEC in Paris
and mass media communicatians in
Syracuse University, US4. He
worked as director of photography
in many features. He alsa realized
several short and medium lenght
films and commercial spots. He
worked as technical odvisor and
productian director in foreign films
shat in Marocco. In 1981, he
directed his first feature film, "le
grand voyage". BAD/S is his second
feoture as director.

CINEMA OF THREE CONT/NENTS

VIETNAM

KAHKAHA SALGl N I
DICH CUOI
EP/DEM /C OF LAUGHTER

Yönetmen/Director: Do Minh Tuan Sena ryo/Screenplay: Doan Truc Quynh Görüntü Yön . /
Cinematography: Nguyen Quong Tuan Müzik/Music: Do Hong Quon Oyu ncular/Cast: Trinh
Trinh, Xuan Dinh, Do Hong Quon, Ngo Cu, Coo Khuong Yap ı m/Production Co. : Tran Ngoo
Truat Dünya H akları/E xport Agent: Mediopoly, 23 rue Cardinal Lemoine, 75005 Paris,

FRANCE; Tlx, 261070; Fax, 33 1 4670931 1
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ilm, bir inşaat alanında geçen çeşitli gülünç olayları konu alır. . . Yeni bir elektrik sontrali inşa
etmek için mezarlık olanı yok edilecektir. Ne var ki bu durumu kabul etmeyen, ve emidere
karşı gelen yöre sakinleri ölülerini mezarlığa gömmeyi sürdürürler. Bir gün başbakan inşaat
olonını ziyarete gelir; ancak bu ziyaret görevlilerin yetersizliği, korkoklığı ve kayırıcılıklarından
kaynaklanan bir sürü talihsizliğe yol açar. Sonuç büyük bir başorısızlıktır; yapımı planlanon baraj,
çöplüğe dönmüş alanın ortasında yer olon bir moloz yığınından başka birşey değildir. . .

F

he film tel/s various comic episodes an o canstructian site. . . lt is decided that o cemetery
should be wiped out in arder ta bui/d o new power plani. Bul peaple don't listen to the
orders and go an ta bury their dead in the same area. One day the prime minister visits the
site and this event causes o series of misadventures due to nepotism, cowordice ond
incompetence of the people in charge. The result is o hopeless failure, the dam that was
arigina/Iy planned is just o pile of rubble on o woste ground. .

T

DO MINH TUAN

1 952'de Kuzey Vietnam'da Ho Son
Binh'te doğdu. 1975'te Honoi
Ü niversitesi' nde Edebiyat Bölüm ü ' nü
bitirdi. 1 9 76-80 yılları arasında
öğrenimini Hanoi Üniversitesi'nde
sürdürdü ve Felsefe Enstitüsü'nde
tarih üzerine bir araştırma yaptı.
1 984'te Honoi Ü niversitesi'nden
yönetmenlik diplaması ald ı .
1 985'ten b u yana Vietnam Film
Merkezi ' nde yönetmen olarak
calısmaktadır. ilk filmi "The lamp
; nd the Dream 1 lamba ve Düş"ü
1 988 yılında gerçekleştirdi.
KAHKAHA SALGlNI yönetmenin
ikinci konulu filmi.
Bom in Ha Son Binh, North
Vietnam in 1 952. In 1 975 he got o
degree of litterature from University
of Hanoi. From 1976 to 1980 has
studied and made o research on
history at the Institute of Philosophy
in Hanoi. In 1 984 he received his
dipfoma of director from University
of Hanoi. Since / 985 he has been
working as director in the
Vietnamese Film Centre. He
realized his first feature. "The Lamp
in the Dream" in 1988. D/CH
CUOI is his second feature as
director.

Insanımıza
yaratıcılığın
seçkin örneklerini sunan
Istanbul Uluslararası Film Festivaline
9.yılında
en içten dileklerimizle ...
•

•

®
(1) Demirdöküm
"Türkiye'nin tercihi"

@t@ Koç

TÜRKiYE ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI A . Ş.'nin değerli katkdanyla
gerçekleş(irilmiştir.
.
We should /ike to thank TURK/YE ŞIŞE VE C4M FABRIKALARI A.Ş. for
their contributions.
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CUBA

SiMDi!

NOW!
SANTIAGO ALVAREZ

191 9'do Küba'da Hovono'do
doğdu. Botisto diktotörlüğü sırasında
direnis hareketlerine katıldı. 1 959'do
Küba .Güzel Sonotlar ve Sinema
Endüstrisi Enstitüsü ( ICAIC) boşkon
yardımcısı oldu. 1 960'do ICAIC'nin
lotin Amerika yöneticiliğine atandı.
60'lı ve 70'Ii yıllarda çeşitli
ülkelerde birçok belgesel film çekti.
Yönetmen/D irector: Sontiogo Alvarez Sena ryo/Screen p l a y : Sontiogo Alvorez Görüntü
Yön./Cinematography: Rodriguez, Adaiberta H ernondez Müzi k/Music: Hava Nogilo
Ya pım/Prod uction Co. : I nstitute Cubono del A rte, lo lndustrio Cinemotogrolicos D ü nya
H a kları/Export Agent: ICAIC, 23 St., Plozo de lo Revolucion, No. 1 1 55 Vedodo, Hobono

CUBA; Tlx: 5l l 41 9 ıcoıc cu

4,

1 984 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 6'
übalı yönetmen, belgesel ve kısa filmler uzmanı Sontiogo Alvorez, bu !ilmin konusunu leno
Home'un söylediği " Now 1 Şimdi" adlı şarkının sözlerinden almış. Her dizeden çıkardığı
görüntülerle filmi oluşturmuş. Bir belgesel havasındaki film, Amerika'daki zencilerin uğradığı
baskı ve saldırıları onlotmokto. Bu şarkı Güney'de yetkililer taralındon kesilmiş, hotto yosoklonmıştı;
yine de tarihin bir parçası, bir ilahi ve dahası bir savaş şarkısı haline geldi. Şorkıylo aynı
uzunluktaki altı dakikalık bu film, Amerika'nın yakın tarihini ışığa kovuşturuyor. Irk ayrımının yanısıra,
film Amerika 'nın 1 9 70'lerdeki saldırgan tutumunu do ele olmaktadır.

K

S

ontiogo Alvorez, o Cubon director and speciolist in documentories and shorts, based this
film on the lyrics to the song "Now '; sung by Leno Home. From eoch line he extrocts mony
imoges, which together moke up the film . A documentory in tane, the film tel/s of the
persecution and attacks suffered by blacks in the United States. The song was censored and even
bonned by outhorities in the South, and became a matter of history, a hymn and even o war
song. This six minules short, the same lenght as the song, denourices the recent history of the
United States. In addition to racial descrimination, the film includes detoils on the be/licose
ottitude of the US. during the /970 's.

1 48

Bom in Hovono, Cubo in 1919.
He took port in the resistonce
mavement during the Batista
dictatorship, and in /959 wos
named Vice President of the
lnstituto Cubon del Arte y lo
lndustria Cinemotogroficas (/CA/C).
In 1 960, he wos nomed Director of
the ICAIC's Motioiero
Lotinoomericono. During the sixties
and seventies he directed o greot
·
mony of documentories, film ing in
vorious countries.
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A RGENTINA

EVA PERON'U N GiZEMi

EL MISTER/O DE EVA PERON
THE M YSTERY OF EVA PERON

Yönetmen/Director: Tulio Demicheli Görüntü Yön . /Cinematography: Antonio Meraya, luis
Vecchione, Rodalfa Albonica, Jose Pizzi, Juan Carlos Bella Kurgu/ E d iting: Federico Porrilla
Müzik/Music: Oscar Cordozo Ocampo Yapımcı/Producer: Tulio Demicheli Ya pım/Production
Co.: Profilms 2ı SRL, Barrientos ı5ı6 - Piso ı 2B, RA-l l ı 5 Buenos Aires ARGENTINA Dünya
H a kla rı/Export Agent: Üreine Omni Films, ı rue Lord Byron, 75008 Paris FRANCE;
Fax: 33 ı 43592472

ı 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 ı 20'
- -

nlü müzikal Evita'ya ve sayısız biyograliye konu olan Eva Peron, tüm dünyada 20. yüzyılın
en tartışmalı ve esrarengiz politik kişiliklerinden biri olarak bilinir. Kraliyel ailesinden
gelmeden, yo da dini ba�lantılar sözkonusu olmadan, demokratik yollarla iktidarı eline
geçiren ilk kadındı o. Başlangıçta hakir görülmesine karşın, Eva Peron şimdi Ariantinliler için sevilen
bir azize ve taçsız bir kraliçedir. Aristakrosiden nefret etse de, hepsinden daha savurgan ve cömert
bir aristokrattı o. Bu film, Eva Peron'un gerçek yaşam öyküsünü ve yıllar sonra Madrid'te General
Peron'a getirilen cesedinin kayboluşunun örtbas edilmesine neden olan inanılmaz alayları ele
alıyor.

U

Bu lilmde onun yaşamını anlatonlar Eva Peran'u yakındon tanıyordu; cesedinin kayboluşunu
tartışan kişiler olayların içindeydi. Bugüne kadar bu konuda, belli çıkariara hizmet eden saçma ve
ön yargılı açıklamalar yapıldı, Eva Peron sık sık iftiraya u�rodı. Cesedinin kayboluşu abartılı
spekülasyonlara yol açtı. Bu yarı-belgesel lilmde, yirmi kişi bu karmaşık olayın çözülmesine katkıda
bulunmakta. Kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan film üç yılda tamamlandı. Bu film, elsenevi bir
kodının önyargısız bir portresini çizerek, bu efsanenin do�uşunu araştırmaktadır.

C

elebrated in the smash musical Evita, os well as in innumerable biogrophies, Eva Peron
has been ensconced in popu/ar consciousness araund the world as one of the most
controversial and enigmatic political figures of the 20th century, the first woman to lake the
reins of power in a wealthy democracy without recourse to royal lineage or religious conneclions
- or due democratic process for that malter. Bul despite her humb/e beginnings, she now exisls for
Argentinians as a beloved soint and uncrowned queen; and despite her loathing of the
aristocracy, she was a more extravagant and more generous aristaerat than any of them. This film
tel/s the true story of the life of Eva Peron and the ineredib/e events which lead to the covering up
of the disappearonce of her corpse for years until it was fina/Iy brought to General Peron in
Madrid.
The witnesses who ta/k about her life knew Evo Peron well; those who discuss the disappearance
of her corpse were themselves involved in these events. Up to now, only foolish, decidedly biased
statements have ever been made on this subiect - according to certain vested interests. All foo
often, Eva Peron was slandered. The disappearance of her corpse lead to wild speculations. In
this semi-documentary film, twenty people make responsible contributions to this diHicult case. The
resul! of through research, it took three years to complete the film. This is a respectful altempl to
depict an unbiased portraif of o mythical woman and the creation of the myth.

TULIO DEMICH ELI

ı 944'ten beri yazıp yönettiği
lilmlerle Ariantin TV ve sinemasının
emektarları arasına girmiştir. ı 94953 yılları arasında Ari antin'de
yönetmenlik yaptı. ı 953-58 arası
sürgünde yaşadı�ı Meksika'da ı 6
film gerçekleştird i . ı 958'den ı 9 79'a
kadar Avrupa'da yaşadı ve özellikle
ispanya ve italya'da çalıştı. ı 97883 arasında Meksika TV'si icin
.
çocuk programları hazırlad ı . ı 98487 yılları arasında tüm zamanını
EVA PERON ' U N GiZEMi filminin
yapımına ayırd ı . Bugune kadar, 65
filme senaryo yazarı, 55 filme
yönetmen ve ço�u Meksika, Fransa,
Ispanya ve ltalya ile ortak yapım 8
filme de yapımcı olarak imza atmış
ve bircak
uluslararası lestivalde
'
ödülle r kazanmıştır.
He is a veteren of Argentina 's film
and TV industry, having written and
directed for both media since 1944.
From / 949-53 he worked in
Argentina as a film director. From
1953-58 he lived in exile in Mexico
where he made 16 films. From
1958-79 he worked in Europe, in
particu/ar Spain and ltaly. From
1979-83 he has directed children's
programs for Mexican TV. Betweer)
1 984 and 1 987 the production of
EL MISTER/O DE EVA PERON took
all of his time. To this point he has
written 65 scripls, directed 55 films
and produced 8 films, many in co
production with Mexico, Fronce,
Spain and ltaly. He has won prizes
at many international festivals.
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UK - FRG

ME LAN KOLi
MELANCHOLIA
ANDI ENGEL

Yönetmen/D irector: Andi Engel Sena ryo/Screenplay: Andi Engel, lewis Radio Görüntü Yön . /
Cinematography: Denis Crosson Kurgu/Editing: Christopher Roth Müzik/Music: Simon Fisher
Turner Oyuncular/Cast: Jeroen Krobbe, Susonnoh York, Ulrich Wildgruber, Jane Gurnett, Kale

Hordie, Saul Reichlin, John Sporkes, Detlef Berthelsen, Mouchette von Helsdingen, John Joyse
Ya p ı mcı/Producer: Colin MocCobe, Helgo Boh r Yap ım/Production Co. : Lichtblick Filmproduktion
GmbH, British Film Institute, london, Chonnel Four Television, NDR, Film Fonds Hamburg,
Homburger Filmbüro Dünya H a k l a rı/Export Agent: British Film Institute, 29 Rothbone Street,
london WIP, IAG, E NGLAND; Tlx: 27624; Fax: 44 1 5809456
1 989 1 35 rr,ım. 1 Renkli-Colar 1 8 8 '

avid Keller kırk yaşlarında, b i r süredir lonro'do yalnız yaşoyan bir Alman sanat
eleştirmenidir. 60' 1 ı yıllarda Keller Alman politik öğrenci hareketlerinde yer almıştır, fakat
şimdi daha burjuva bir yaşam sürmektedir. Yakın arkadaşı Catherine longhom Fronch onun
romanını bitirmek için Taskono'daki evine taşınmosını ister. Keller durup dururken, eski okul arkadaşı
Hennig Von Gervoch, "Monfred" tarafındon telefonla oronır. Monfred, Keller'e Güney
Amerika'daki politik durumdon sözederek, Ketler'in yıllardır uyuyon siyasal bilincini harekete geçirir.
Monfred, Ketler'dan Vargas adında Güney Amerikalı bir doktoru öldürmesini ister. Vargas Şili 'de
solcu bir politik eylemeiyi işkenceyle öldürmüştür...

D

Bu film fiziksel, politik ve duygusol bir sürgünü anlatmakta. "MELANKOLi benim kuşağımı anlatıyor.
Almanya'da savaş sırasında, ya do savaştan hemen sonra doğan kuşağ ı . Aynı ·zamanda, ülkesinde
yaşadığı süreden daha uzun bir zamanı, isteyerek dışarda geçiren bir Alman'ın da filmi bu. Ve
istemesem de itiraf etmeliyim ki, bu benim ülkem . Ve onunla yaşamak zorundayım . . . Bu filmi
istediğim için yaptım . Ve gerilim öykülerini hem kitap olarak, hem de sinemoda sevdiğim için
filmime bir gerilim havası verdim: Deighton'la Camus'nün ortasında bir yerde . . . Filmimde
mücadelenin nasıl kazanılacağını onlatmıyorum. Mücadele çokton yitirildi. Benim ele aldığım şey,
çekilmenin düzenli mi, düzensiz mi yapılacağ ı . Ben düzenli olanından yanayım." diyor yönetmen .
ovid Keller is o German ort eritic in his forties who has lived o/one in London for some
years. During the Sixties, Keller wos active in German student politics bul has since
ossumed o more bourgeois lifestyle. His close friend Catherine Longhom Fronck wonts him
to move to her Tuscony home to finish his novel. Out of the blue, Keller receives o phone cal/ from
former student ocquointonce Henning von Gerloch, "Monfred' � Manfred tolks to Keller obout the
politicol situotion in South Americo, owokening ofter mony years Keller 's dormont politicol
conscience. Manfred wonts Keller to assassinale o South American doctor cal/ed Vorgos who is
known to have forlured and kil/ed o left-wing politicol octivist in Chile...

D

This is o film obout exile: physicol, politicol and emotionol. "MELANCHOL/A is obout my own
generotion. The generatian bom during or iust ofter the Wor in Germony. And ot the same time it
is the film of o German who has deliberotely lived fonger outside that country than inside. And
though 1 do not wont to. 1 have to ocknowledge it is my country. And 1 have to live with it . . 1
mode this film becouse 1 wonted to. And becouse 1 /ike thrillers - both written and {i/med ones - 1
gove my film the form of o thriller; samewhere between Deighton and Comus . . . In my film, ! 'm not
to/king obout how to win the bottle. The bottle has been lost. Whot 1 om to/king obout is
whether to have on orderly or disorderly retreot. 1 odvocote on orderly one'; soys the director.
.
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1942'de Berlin'de doğdu. Üniversite
öğrenimini aynı kentte yaptı ve bu
orada " Politkino" sinema dergisini
çıkardı. 1968'de Hamburg'da "Der
Spiegel" dergisinde film eleştirmeni
olarak çalıştı. Aynı yıl londra ' ya
giderek kendi film dağıtım şirketi
''Politkino"yu kurdu. Daha sonra
Almanya'da Polygram'da ve
londra'da yabancı filmler
distribütörü olarak colıstı.
. 1 985'te
Artificiol Eye Produ �tio ns'ın
kuruculuğuno ortak oldu; bu şirket
iki ortak-ya Rım gerçekleştirdi.
MELANKOLI yönetmenin ilk konulu
filmidir.
Bom in Berlin in 1942. He studied
ol the University there, during which
time he published the film
mogazine "Politkino". In 1 96B he
storted to work for "Der Spiegel"
os their film eritic in Hamburg. In
the same year he moved to London
and lounched his own film
distribution company, Politkino. He
subsequently worked for Polygrom
in Germony, and os o distributor of
foreign {i/ms bock in London. In
1 985, he co-founded Artificiol Eye
Productions, which co-produced
two films. MELANCHOL/A is his first
feoture film os director.

USA
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ARAMIZDAKi KATi LLER

MURDERERS AMONG US
BRIAN GI BSON
ingiltere'de Reading'te doğdu.
Cambridge'ten tıp diplaması
aldıkton sonra, 1 969'do BBC için
tıbbi ve bilimsel belgesel filmler
yaporak eğlence endüstrisine adım
attı. 1974 ' te konulu filmiere yöneldi,
ve ilk filmiyle ingiliz Akodemi
Ödülü'nü kazandı. Daha sonra
yaptığı filmler de ingiltere ve
ABD'de ödüller aldı. 1 980'de göç
ettiği Los Angeles'te yaşamakta ve
çalışmaktadır.

Yönetmen/Director: Brion Gibson Senaryo/Screenplay: Abby Monn, Robin Vote, Ren Hutchinson
Müzi k/Music: Bill Conti Oyuncular/Cast: Ben Kingsley, Renee Soutendi i k, Croig T. Nelson, louiso
Hoigh, Anton l.esser, Jock Shepherd, Paul Freemon, Robert Morelli Yo p ı mcı/Producer: John
Kemeny, Robert Cooper Ya pı m/Production Co. : TVS Films Prod., HBO, Citodel Entertoinment,
Hungorion Television Dünya Ha kla rı/E xport Agent: TVS, Television Centre, Vinters Park,

Moidstone M E 1 4 5NZ, ENGLAND; Tlx: 1 96591 1

5

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar /240'
Mayıs 1945'te bir Amerikan ordu birliği 80.000 Yahudi'nin öldüğü Avusturya'daki
Mothousen kompıno girer. Sağ kolonların orasında bir odom bir ovuç çizimi elinde
tutmaktadır; bunlar tüm bir halkın katiedilmek istendiğini kanıtioyan belgelerdir. Bu odom
Simon Wiesenthol'd ı . Simon dört yıl boyuneo kampton kampa sürüldü, Noziler annesini öldürdü,
korısı Cylo'nın do öldüğüne inandı. Ama Simon hoyotto kaldı. Kendisine sürekli "neden?" diye
soruyordu. Binbaşı Horcourt ono bir neden gösterdi: tonıkiarı bulmak, onlottıklorını dinlemek, kanıt
toplomok ve insanların birbirlerini bulmaları için yardımcı olmak. Simon Sovoş Suçlerı Birimi'nde
çolışmoyo başlar, sorular sororak dinler. . . O günden bu yono, Wiesenthol'ın Yahudi soydoşlorının
boş yere ölmüş olomoyocoğıno duyduğu inanç, içlerinde Adolf Eichmonn ve Fronz Mürer'in de
bulunduğu, I OOO'den fazla sovoş suçlusunu adalet önüne çıkard ı . Wiesenthol'ın katil ovı bugün de
devam etmektedir. . .
Konusunu Wiesenthol 'ın anılarındon olon film, onun 1 938'le 1 962 yılları orasındaki yaşamının bir
güneesi niteliğinde. Onun savaş sırasında ölmemesi bir mucizeydi. Almanlar geri çekilirken
Wiesenthol dost görünen bir SS nöbetçisine, eğer hoyotto kalırsa tüm gördüklerini aniotocağını
söylemiş. Wiesenthol kendini o korkunç günlerde olonların tanığı son birkoç kişiden biri olarak
görüyor ve şöyle diyor: " i şlenen suçlar öylesine büyük ki, hiçbir zornon gereğince
cezolondırılomozlor. Benim yaptığım geleceğin katillerini uyarmak . . . Son bir ton ık bu dünyadon
ayrılmadon önce birşey söyleme zorunluluğunu hisseder. işte bu film bunları dile getiriyor."
n 5th Moy 1 945, o United States Army troop enfered the Mothousen comp in Ausfrio
where 80, 000 Jews had died. Among the survivors wos one man who clutched o
hondful of drowings documenfory evidence of the oflempted desfrucfion of on enfire
people. That man wos Simon Wiesenthol. Simon has survived four years of suffering in vorious
comps, the Nozis had kil/ed his mather and he believed his wife, Cylo, wos o/so deod. Bul
Simon has survived, and keeps osking himself why ? Moior Harcaurt gives him o reoson: fo find
the witnesses, listen to their stories, golher evidence and help them find one onother. Simon is
employed by the Wor Crimes Unit and begins to osk ond /isten . . . Since that day, Wiesenthol's
determinotion that his fellow Jews should not have died in voin has brought more than /, 000 wor
eriminals to iustice, including Adolf Eichmonn and Fronz Mürer. His hunf for the murderers
confinues todoy. .
This dromo is bosed on Wiesenthol's memoirs and chronicles his life from 193B until 1 962. His
survivol wos in same sense miroculous. During the German retreot, Weisenthol to/d o friendly SS
guard that he would teli all if he survived. Weisenthol sees himself os one of the los! witnesses fo
whot hoppened in those dreodful times, and exploins: "The crimes committed are so enormous
they can never be punished odequotely. Bul my work is o worning to murderers of fomorrow. . . A
los! witness, before he leoves this world, has on abiigolian to soy something. lt wi/1 be said
through this film. "

O

Bom in Reading, Britoin. He gol o
degree in medecine from
Cambridge before entering
entertoinment industry os o medical
and scientific documentory
filmmoker for BBC in 1 969. He
turned his hond to dromo in 1 974
and won o British Acodemy Aword
with his first feoture. His loter films
won owords in Britoin and US4. He
currently lives and works in Los
Angeles, where he moved in 1980.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 973 Hospital 22 1 Hastane 22
(documentory 1 belgeseli
1 974 Joey
1 976 Billan Dallar Rubble 1
Milyar Dalarlık Hayal
1 977 Gossip From The Forest 1
Ormandaki Dedikodu
1 980 Blue Remembered Hills 1
Mavi Anımsanan Tepeler
1 983 Breaking Glass 1 Kırılan Cam
1 985 Poltergeist ll
1 989 Murderers Among Us 1
Aramızdaki Katiller

·

·
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B ISSA U GI N ESI
GUINEA BISSA U

MORTU N EGA
NEGLECTED BY DEATH

Yönetmen/Director: Flora Gomes Sena ryo/Screenplay: Flora Gomes, David lang Görüntü
Yön./Cinematography: Dominique Gentil Kurgu/Editing: Christiane Lock Müzik/Music: Sidonio
Pais Quoresma, Djanuno Dabo Oyuncular/Cast: Bya Gomes, Tunu Eugenio Almada, Mamadu
Uri Balde, MiMale Nhasse, Pedro Da Silva, Homna Nalete Yapım/Production Co.: Institute
Nacional de Cinema, Guinee Bissau Dünya H a k l a rı/Export Agent: MGI, ı 22 rue La Boetie,

75008 Paris, FRANCE; Tlx: 643 529; Fax: 33 ı 4289082ı
ı 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 85'

1

973. 30 yaşında Gineli bir kadın olan Dimingo, bir süredir Bağımsızlık Savaşı'nda
dövüşmekte olan kocası Saka'ya ulaşmaya çalışmaktadır. Bir grup partizenın peşinden
savanada ilerlerken yıllar süren Portekiz sömürgeciliği sonunda ülkesinin yıkılmışlığını ve
kimsesizliğini görür. Bunlar yeis günleridir: ölüm köylere bile sinmiştir. Ama bunlar aynı zamanda
umut günleri de savaşın sona ermek üzere olduğunu ve özgürlüğün yaklaştığını hisseder. . . Fakat
savaşın sona ermesi barışın geleceğini göstermez. Saka gerilla kampında kalır. Diminga çiftçilik
yapmaya başlar. . . ı 977. Barış her zaman savaşın sonu değildir. Diminga' nın köyünde mutluluk ve
neşe hüküm sürer. Ama bunalım, öfke ve üzüntülü anlar da vardır. Kuraklık ülkeyi kavuran yeni bir
merhametsiz yazgıdır. Güneşin ışığı acımasızdır. Herşey sabit, hareketsiz gibidir. Saka hastadır;
Diminga eski tannlara yakarır. . .
Geçen yıl Venedik'te coşkuyla korştianan MORTU NEGA Afrika'nın Batı kıyısında bulunan Gine
Bissau ülkesinde çekilen ve yönetilen ilk konulu filmdir. Beşyüzyıllık sömürge yönetiminin ardından
bu ülke, filmde sadakalle aktarılan acı bir gerilla savaşıyla, ı 974'te bağımsızlığına kavuştu. Daha
insani bir bakış açısı için sosyoloji ve etnolojiyi bir kenara iten Gomes, ulusal tarihinin sınırsız
panoraması içinde dokunaklı bir aşk öyküsünü anlatıyor. "Ölümden kaçıp kurtulanlar" anlamına
gelen bir deyim olan "Mortu Nega" yeni doğanları tanımlamakta kullanı l ı r.

7

973. Oiminga, o 30 year-old Guinean woman, wants to reach her husband Saka, who for
some time has been fighting in the War of Liberation. Trekking through the savannah after o
column af Partisans, the woman discovers the destruction and the desolation of her country
after years of Portuguese colonialism. These are days of sadness: death has been inscribed info
the very countryside. But these are o/so days of hope: she feels that the war is about to come to
an end and that liberation is emminent. . . But the end of the war does not alsa imply the
beginning of peace. Sako remains at the guerilla camp. Oiminga settles down as o farmer. . .
1977. Peace is not necessarily the end o f the war. There is happiness and ioy in Oiminga's
vii/age. But there are o/so moments of crisis, of anger, of sadness. Drought has hit the country /ike
some new inexorable fate. The light from the sun is harsh. Everything seems to be fixed, immobile.
Sako is ili; and so Oiminga implores the ancient gods . . .

Enthusiastically received in Venice, last year MORTU NEGA is the first feature film produced and
directed in Guinea Bissau, o smail country on the western coast of Africa. After five centuries of
colonial domination, this country won its independence in 1 974 os o result of o guerilla war
whose bitter story has been faithfully recreated in this film . Sidestepping sociology and ethnology
far o human perspective, Gomes tel/s o maving love story amidst o sweeping panorama of his
country's history. "Mortu Nega " is o phrase that means "those which escaped death" and
refers to the newly borns.
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FLORA GOMES

ı 949'da Bissau Ginesi' nin
Cadique kentinde doğdu. Küba
Güzel Sanatlar Akademisi'nde
Sinema Eğitimi gördü. ı 972 yılında
görüntü yönetmenliği diplaması aldı.
ı 975'de ilk belgeselini yönetti. Bu
çalışmasını biri konulu, biri TV için
yapılmış kısa iki film izledi. Seksenli
_
yıllarda lsveç Televizyonu'nun çeşitli
projelerinde çalıştı ve Bissau
Ginesi Ulusal Sinema
Enstitüsü' n ün kurulmasında katkıda
bulundu. ı 988 'de, kendisinin ve
aynı zamanda ülkesinin ilk konulu
filmi olan MORTU NEGA'yı yönetti.
Bam in 1949 in Cadique, Guinea
Bissau. He studied Cinema at the
Art lnnstitute af Cuba. In 1 972, he
received o dip/oma an
cinematography. In 1 975, he
directed his first dacumentary. He
followed this work with two films,
one feature and one short, made
for TV. In the eighties he worked on
numerous proiects af the Swedish
TV and he participated in the
formatian of The National Cinema
Institute of Guinea Bissau. In 1988,
he directed his first feature film,
MORTU NEGA, which o/so
happens to be the first film realized
in his country.
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TA I WA N

AClLAR KENTi
BEIJING CHENGSHI
A CITY OF SADNESS

Yönetmen/Director: Hou Hsioo-hsien Seno ryo/Screen p l o y : Wu Nionzhen, Zhu Tionwen
Görüntü Yön . /Cinemotogrophy: Chen Huoien Kurgu/Editing: Lioo Qingsong Müzik/Music:
Chong Hongyi Oyunculor/Cost: Liong Choowei, Tony Leung, Li Tionlu, Xin Shufen, Goo Jie,
Nokomuro lkuyo, Zhen Songyong, Wu Yifong Yo pımcı/Producer: Qui Fusheng Yo pım/Production
Co.: 3-H Films Ltd., Ero International Ltd. Dü nya H o k l o rı/Export Agent: Jane Bolfour Films Ltd. ,
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1

945'de yenik Japonya, Toyvon'ı Çin'e geri verir. Bu, oda için üzücü ve çalkantılı bir dönemin
başlangıcı olacaktır. Bu dönem daha sonra komünist birliklerce yenilgiye uğratılan
Milliyetçilerin adayı istilasına dek sürer. Birçokları adayı sömürgecilikten ve yozlaşmış,
beceriksiz Çin yönetiminden kurtarmak ister; ancak bu düşleri 1 947 Şubat'ında Çin hükümetinin
soldırısıyla yıkılır. Bu olaylar bir ailenin hüzünlü öyküsüne fon teşkil eder. Bu ailenin başlıca üyeleri
olon yaşlı baba ve dört çocuğu filmimizin kohromonlorıdır.
Sodakat ve şeref gibi geleneksel değerlere içlerinde en bağlı olon oğulların en büyüğü,
milliyetçilerin yönetimi ele geçirmesine sevinir. Devrin gençleri de genelde bu konıyı
poyloşmoktodır. Büyük ağabey barındon kazandığı poroyla ailesine bokmoktodır. Ortonca oğul
doktordur ve Japon ordusunda savaşırken Pasifik'de koybolmuştur. Japonların yonında çevirmen
olarak çalışan üçüncü oğul ise tolihin yardımıyla savaşton sonra Toyvon'o dönmeyi başarır. Ancak
kendine bir yaşam kurmayı bir türlü beceremez. Uyuşturucu ve suçlario dolu yeraltı dünyasına
karışır. Kardeşlerin en genci fotoğrafçıdır ve genç aydın gruplarıyla dostluk etmektedir. . . Bunlar,
içinde tarihsel ve kişisel unsurların birbirine sıkıca bağlı olduğu dört ayrı öykü oluşturur. Tarihsel
olayların dramı ise ister istemez kişisel dünyolara do yansıyacaktır. . .

1

n / 945 Japon, ofter having been defeoted, gives Toiwon bock to Chino. This marks the
beginning of o dromotic and convulsive period for the isiand - o period that wi/1 come to on
end when the isiand is taken over by the Nationolists who have, in their turn, been defeated
by the Communist troupes. Many try to free the isiand from both colonialism and the corrupt and
inept Chinese officiols that govern Toiwan, but their dreams are violently destroyed by the bloody
incursion of the Chinese government in Februory, / 941. This is the backdrop against which the
sorrowful sogo of o family takes place. The chief members of the family, the old father and his
four children, are the protogonists of the film.

H O U HSIAO-HSIEN

1 947'de Çin'de Konton bölgesinde
doğdu. 1 948'de ailesi Toyvon'o göç
etti. 1 969'do oskerliğini yaptıkton
sonra Toipei Ulusol Sanat Akademisi
film ve tiyatro bölümüne girdi. 1 972
yılında mezun oldu. Kısa bir süre
elektronik hesap makineleri sotıcılığı
yaptıkton sonra, 1 9 73 yılında film
endüstrisine girdi ve çeşitli
yönetmenlerin yonında yönetmen
asistanlığı ve senaristlik yaptı. Bazı
meslektaslarının filmlerinde rol aldı,
"Adult Gomes" adlı bir müzik video
klipini ortakloşa yönetti ve bir
televizyon oyununda aktör olarak
rol aldı. ilk konulu filmini 1981
yılında yapan yönetmen, bugüne
kadar 10 film daha
gerçekleştirmiştir.
Bom in Canton province, China in
/ 941. In 1948 his family moved to
Taiwan. In 1 969, after military
service, he entered Taipei's
National Academy of Arts film and
drama department, graduating in
1 972. After briefly working as an
electronic calcu/otor salesman, he
entered the film industry in 1 973
and became assistant to several
directors for whom he also wrote
scripts. He has o/so acted in severol
colleagues ' films, co-directed the
music video "Adult Games ' ; and
acted in a TV drama. He directed
his first feature film in 1 98 1 . Since
then he has realized 10 films.

At first the oldesi of the brothers, who is o/so the one most tied to the traditional values of loyalty
and honour, is happy to see the return of the Nationalists to power. In this he is not un/ike most of
the youth of that period. He provides for himself and for his family by running o public bar. The
second son, o doctor, has fought in the ranks of the Japanese army and has disappeared in the
Pocific. However, the third son - who alsa works for the Japanese as on interpreter - was lucky
enough to reach Taiwan after the war and, ineapob/e of reconstructing a life for himself, becomes
involved in the drug and criminal underworld. The youngesi of the brothers owns a studio of
photogrophy and frequents groups of young intellectuals . . . These are four different stories in which
histarical and personal elemenis are intimately linked and in which the droma of the histarical
cannot but be dorkly reflected in the personal. . .
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B E LÇ i KA - PALEST i N E - F R A N SA
B ELGIUM - PA LESTINE - FRANCE

GALi LEE'DE DÜGÜ N
NOCE EN GALILEE
WEDDING IN GALILEE

Yönetmen/Director: Michel Khleili Senaryo/Screenplay: Michel Khleili Görüntü Yön./
Cinematography: Wolther Von den Ende Kurgu/Editing: Morie Castro Vozquez Müzik/Music:
Jeon-Morie Senio Oyuncular/Cast: Ali M. El Akili, Bushro Karaman, Makrom Khouri, Youssef
Abou Wordo, Anno Achdion, Nezih Akleh Ya pım/Production Co.: Moriso Films (Bruxelles) 1
L . P.A. (Paris) Dü nya H ok l o rı/Export Agent: World Morketing Film, 8 rue Lincoln, 75008 Paris,

FRANCE; Tlx : 641 306 wolılm; Fax: 33 1 42256752
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azı sert gösterilerin ard ından, dört oy önce, Arap Filistin köyünde sıkı yönetim ilan edilmiştir.
Köyün muhtorı, oğluna gösterişli bir düğün yapmak için, lsroilli askeri voliden sokağa çıkma
yasağını geçici olarak kaldırmasını ister. Vali, önce düğünün siyasi bir olaya dönüşebileceği
korkusuyla tereddüt ederse de, sonunda düğünün ancak 24 saat sürmesi, ve kendisi ile askerlerinin
onur konuğu olarak ağırlanması koşuluyla öneriyi kabul eder. Muhtor bu koşula razı olur; çünkü
onun kanısına göre bayram, düğün ya do cenozede düşmana bile hoşgörü gösterilmelidir. Ancak
muhtor köye döndüğünde, korarına farklı tepkiler gösteren köylüleri ikna etmek zorunda kolocak ve
oğlunu evlendirme düşünü gerçekleştirebiirnek için onların desteğine ihtiyac duyacoktır.

B

Khleili, simge ve içtenlik dolu bu ilk konulu filminde, bir orduyle ulusol güç orasındaki mücadeleden
yola çıkorak " politika ve dinin birer efsane, Filistin'in de tom bir elsenevi ülke" olduğunu kanıtlıyor.
Yönetmen, "Filmim, masal i!e gerçeği, gerçeğin şiirsel bir tonımında birleştirmeye; bir özgürlük
mesajı iletmek üzere biroraya gelen imge, ses, ritm, ruh hali, duygu ve manzoroların sentezine
varmaya çalışıyor" diyor. Go!ilee ve i� 9ol altındaki Batı Şeria'daki gerçek mekanlarda çekilen ve
yöre halkının rol aldığı GALILEE ' DE DU G U N özgürlüğe adanmıştır.
or four months now, martial law has been imposed on an Arab Palestinian viiiage fallawing
same violent demonstrations. The Mukhtar, chief of the vii/age, asks the lsraeli military
Governor for authority to celebrate his son's wedding in greal pomp, and thus to
temporarily suspend the curfew. The Governor hesilates for fear that the wedding turns info
palilical rioting, but fina/Iy accepts on condition that the wedding lasts only twenty-four hours and
that he and his oHicers be the guests of honour. The Mukhtar accepts because for him even the
enemy must be tolerated when there is a feast, wedding or wake. When he returns to the vii/age,
the Mukhtar tries to convince the inhabitants of his decision, for they react diHerently to the
invitation. He thus has to ra/Iy their support for his dream to marry his son . . .

F

Starting with a challenge between a military and palriarchal power, Khleifi demansira/es in his
first fealure film, enriched with symbolism and sincerity, how "politics and religion are myths, and
Palesiine a mythical country par excellence." " My film lries lo ioin myth and reality in a poetic
description of reality - a synthesis of image, sound, rhythms, moods and feelings, landscapes
which all combine in message of freedom'; says the director. Filmed on location in Galilee and
the occupied West Bank, and acted mainly by local people, NOCE EN GAL/L tE is nothing less
than a hamage to liberty.
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MICHEL KHLE I FI

I Y.)U yılında Filistin'in (simdilerde
'
isroil) Nasıra kentinde, Hristiyon
Arap bir ailenin çocuğu olarak
doğdu. isroil'de büyüdü ve yetmişli
yılların boşında Avrupa'ya göç etti.
1 977'de, Brüksel'de INSAS'ton
Tiyatro, Radyo ve TV yönetmenliği
diplaması aldı. Birkoç yıl,
Belçika'nın fransızca radyo ve
TV'sinde çalıştı. 1 980'de ilk
belgeseli olon ,"Verimli . Bel.!ek' 'i
yönetti. GALILEE'DE DUGUN ilk
konulu lilmidir. Şu sıralarda
Brüksel'de yaşamaktadır.

Bom in 1950 in Nazareth, Palesiine
(now lsrael), of Christian Arab
parents. He grew up in lsrael and
in the early / 970s moved to
Europe. He graduated from INS45
in Brussels in 1977 with a degree in
theater, radio, and TV direclion. He
worked for the next few years for
Franco-Belgian radio and TV. In
19BO, he directed his first
documenlary "Fertile Memory'�
NOCE EN GALIL EE is his first
feature film. He currently lives in
Brussels.

FiLMLERi F/LMOGRAPHY

1 980 Lo memoire fertile 1 Verimli
Bellek (documentory/belgesel)
1 986 Mo'loul f@te so destruction 1
Mol 'oul Yıkımını Kutluyar
(short/kıso film)
1987 Noce en Gelilee 1
Gelilee'de Düğün
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FRG - A RGEN TINA

AN I LAR DiLE GELiNCE

DESEMBARCOS
WHEN MEMORY SPEAKS

J EANINE MEERAPFEL

Yönetmen/Director: Jeanine Meeropfel, Alcides Chieso Senoryo/Screenplay: Jeanine
Meeropfe/, Alcides Chieso Görüntü Yön . /Cinematography: Victor Gonzolez, Rodrigo Pulpeiro,
Carlos Echeverrio, Ricordo Barletto, Ana Feldmon Kurgu/E diting: Heni Bouwmeester, Louro
Couto, Adriono To/oso Müzik/Music: Jose luis Caslineira de Dios Yap ı mcı/Producer: Jeanine
Meeropfel, Dr. Uwe Nitschke Yapım/Production Co.: Institute Nocionol de Cinemotogrofico,
Goethe-lnstitut Dü nya H a kları/Export Agent: Geethe Film Institute, istiklol Cad. , 286/3
(Odokule), Beyo�lu, istanbul, TURKEY; Fax : 9 1 1 525214
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orolmoyon tek bir şey biliyorum: Unutuş" demişti Jorge Luis Borges bir zamanlar. 1 976 ile
"
1982 yılları orasında binlerce Arjantin/i koçırıldı, işkence gördü ve öldürüldü. Arjantinli/er
bu trojediye nasıl dayanıyor, yakın geçmişlerini nasıl de�erlendiriyorlor? . . . 1 986'do
yönetmen Jeanine Meeropfel, Buenos Aires'teki Arjantin Film Enstitüsü ile Alman Geethe
Enstitüsü'nün ortakloşa düzenledi�i bir film çalışmosını yönetti. Üç ayrı grupta toplanon ö�renciler,
kendi senaryolarını filme olacaktı. Belirlenen tema korkuydu ve ö�rencilerin senaryoları Arjantin'de
askeri diktenın geride bıroktı�ı korkuyu yonsıtıyordu: baskı, işkence, sürgün . . . ancak asıl tüm
olonların unutuloco�ı korkusu. . .

V

Bu film kesin yanıtları olmayon bir soru koleideskopuno benzer. Arjantin toplumunun konoyan
yarolarının genç sinemacıların bilincine nasıl yonsıdı�ını gösterir. Derslerin görüntülenmesi, üzerinde
çalışılan filmlerden sahneler, siyasi olayların resimleri, kişisel araştırma ve yonsımolar gibi çeşitli
düzeylerde, Meeropfel geçmişte yaşononların her on tekrorlonobilece�i gerçe�i karşısındaki
çoresizli�i vurgular. Ancak diklayı ve etkilerini incelerken aynı zamonda kendi kimliklerini de
keşfeden bu gençlerin umutlarını do belgeler. "Filme DESEMBARCOS adını verdik. Bunun anlamı
koroya çıkmak, bir yere varmoktır; aynı bu genç sinemacıların siyasi gerçeklerine vardıkları gibi.
Çalışmaları, filmleri orocılı�ıylo bu gençler ülkelerindeki yerlerini olmoya başladılar", diyor
yönetmen.

"/

know there's one thing that doesn't exisf: Forgetfing ' ; once has said Jorge Luis Borges.
Between 1 976 and 1982, thousands of citizens have been kidnapped, forlured ond kil/ed in
Argentina. How do Argentinians cope with this tragedy? How do they elaborate their recent
post?. . . In 1 986, director Jeanine Meerapfel directed o film workshop in Buenos Aires, organised
by the local Film Institute and the German Goethe Institute. Three groups of students were to
shoot their own scripts. The given theme was fear and the students ' seripts reflected the fright that
remained in Argentina after the military dictatorship: fear of repression, torture, exile. . . bul mainly
the feor that all thot had happened could be forgotten.
This film is /ike o koleidoscope of questions without definitive answers. lt shows how the· open
wounds of Argentine society ore reflected in the consciousness of the young film-makers. On
numerous /eve/s - shots of the workshop, sequences from the films worked on, pictures of political
events as well as persanal research and reflectian - Meerapfel documents the desperation over
the fact that the post could obviously repeat itself at ony moment. Yel she o/so documents the
hopes of these young people who, precisely in examining the dietatarship and its effects, discover
their own identity. "We cal/ed the film DESEMBARCOS, which means to go on /and, to arriv�
some place, meaning that this group of young film-makers were "landing ' ; arriving in their
politicol reality. Through their work, their films, they begin to lake their ploce in their country ';
says the director.

1 943 yılında Arjantin'in Buenos
Aires kentinde do�du. 1 961 -64
orasında Buenos Aires'de bir
gazetecilik okuluno devam etti,
gazeteci ve editör olarak colıstı.
1 964'de Batı Almanya'ya g ö Ç etti
ve 1 968'e kadar Film Enstitüsü'nde
e�itim gördü. ilk kısa filmini
1 966'do, ilk uzun metraj/ı konulu
filmini 1 980'de gerçekleştirdi.
Bom in Buenos Aires, Argentina in
1 943. She attended o school for
;oumalism in Buenos Aires from
1 96 1 to 1964 and worked as an
edifor and ;oumalist. She moved to
West Germany in 1 964 and studied
at the Film Institute at the
Hochschule für Gestaltung until
1 968. She signed her first short in
1 966.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 980 Molou
1 986 Die Verliebten 1
Anımsonacok Günler
1 988 Lo Amigo 1 Arkadaş
1 989 Desemborcos 1
Anılar Dile Gelince
(documentory 1 belgesel)

ALClDES CHI ESA
Arjantin'de do�du. 1 9 70-76 yılları
orasında Buenos Aires'te Ulusol
Sinema Enstitüsünde sinema e�itimi
gördü. 1 975' ten 1 977'ye kadar
yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.
1 977'de tutuklandı ve 1 983'e kadar
Arjantin askeri diktotörlü�ü süresince
siyasi suçlu olarak hapis yottı. Daha
sonra Gazeteci ve senaryo yazarı
olarak çalıştıkton sonra, Hollanda
TV'si için belgeseller hazırladı.
Bom in Argentina. He studied film
at the lnstituto Nacional de
Cinematografio in Buenos Aires
from 1 970 to 1 976. An assistant
director on features from 1 975 to
1 977, he was abducted in 1 977
and became o political prisoner of
the military dictatorship in Argentina
until 1 983. Then, after working os o
;oumalist and os o scriptwriter, he
concentroted on documentory work
for Dutch TV.
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KU PKU RU BEMBEYAZ BiR YAZ

A DRY WHITE SEASON
EUZHAN PALCY

Yönetmen/Di rector: Euzhan Palcy Sena ryo/Scree nplay: Colin Welland, Euzhan Palcy based on
the novel by Andre Brink Görüntü Yön./Cinematography: Ernest Day, Dominique Chapuis
Kurgu/E diti n g : Sam O'Steen, Glenn Cunningham Müzik/Music: Dave Grusin Oyuncular/Cast:
Donald Sutherland, Janet Suzman, ·zakes Mokae, Jurgen Prochnow, Susan Sarandon, Marlan
Brando, Winston Ntshona Ya pımcı/Producer: Paula Weinstein Yap ı m/Production Co. : MGM,
Davros Prod . Services, Star Partners l l . , The Sundance Institute Dünya H a k l a rı/Export Agent:
MGM, 1 0000 W. Washington Boulvard, Culver City, CA 90232, USA; Tlx: 6831 385; Fax: 2 1 3
8361 680 Türkiye Dağıtımcısı/Tu rkish Distributor: UIP, Eytam Cad . , 1 6/16, Maçka 80200,
istanbul, TURKEY; Fax: 90 l 1 3 1 8642
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arışsever öğretmen Ben du Toit Johannesburg'un sakin bir mahallesinde ailesiyle birlikte
yaşar. Orta sınıf demokrasi cilasının altında yatan şiddet ve adaletsizliğin farkında değildir.
Gerdon Ngubene, Ben'in çalışkan ve becerikli bahçıvanı olmaktan gurur duyar. Ngubene
ailesi, Güney Afrika'nın siyasi, toplumsal ve ekonomik güçlere sahip beyaz azınlık hükümetinin,
Apartheid adı verilen ırkçı sisteme uygun olarak kurduğu zenci kasabalanndan birinde,
Johannesburg'dan 6 mil ötedeki Soweto'da oturur. Çok sıcak ve tozlu bir yaz gününde, Gerdon' un
küçük oğlu Jonathan, ikinci sınıf eğitim sistemlerini protesto etmek üzere toplanan binlerce zenci
öğrenciyle birlikte, barışçıl bir yürüyüşe katılır. Ancak hükümet ve polis, bunu bir tehdit olarak kabul
ederek hiçbir uyarıda bulunmadan kalabalığın üzerine gözyaşartıcı gaz sıkorak ateş açar. Daha
sonra "Soweto Ayaklanması " adı verilen bu kanlı olay, du Toit'nın yaşamını tümüyle değiştirecek
bir zincirin ilk halkasıdır. . .
Irk ayırımının vurucu bir portresini çizen KUPKURU BEMBEYAZ B i R YAZ, 1976 Güney Afrika
ayaklanmalan ve bunların doğurduğu şiddet hareketleri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırmanın
ürünü. " Yılların geçişini izlerken kendi kendime, 'Tanrım, bu böyle sürüp gidemez' dedim . . . Güney
Afrika'daki yaşam gökkuşağını yansıtmak istedim ve bunun için Soweto'ya gitmem gerektiğini
biliyordum", diyor Martinikli yönetmen Euzhan Palcy.

B

en du Toit, o peoceoble schoolteocher, lives with his family in o serene Johannesburg
neighborhood. He is unob/e to recognise that violence and injustice lie beneoth the white
middle-class veneer of democrocy. Gordon Ngubene is proud to be Ben's hordworking
and skillful gordener. The Ngubene family lives in Soweto, o black township six mi/es outside of
Johonnesburg, one of mony set up by the politicolly, sociolly and economically powerful white
minority government of South Africo under the system known os Apertheid. . . On a porticulorly hat
and dusty summer day, Gordon's young son, Jonathan, joins thousonds of other black
schoolchildren in o peoceful march and demonstrotion ogoinst their second-role educotionol
system. The government and the po/ice, however, see it os o threot and, without worning, the
po/ice begin to fire teor-gos and bullets. The violent inciden!, loter known os the Soweto Uprising,
sporks o choin of events that changes du Toit's life forever. .
A hord-hitting portroyal of the hor.sh reolities of oportheid, A DRY WHITE SEASON is the result of
an extensive reseorch on South Africon riots of 1 976 and the resulting ineviiab/e escolation of
violence. "/ wotched the yeor.s passing and kept soying to myself, 'My God, 1 con't keep on /ike
this � . . 1 wonted to show the roinbow of life in South Africo and 1 knew 1 had to go to Soweto';
soys the Mortinique director Euzhon Po/ey.

B
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l955'te Martinik'te St. Joseph'de
doğdu. l 974'te "Lo Messagere 1
Ulak Kız" adlı televizyon oyununun
yönetmenliğini yaptı. Ertesi yıl
Fransa'ya giderek Sorbonne'da
edebiyat, louis Lumiere Okulunda
sinema eğitimi gördü. Yönetmenliğe
atılmadan önce kurgucu ve kamera
operatörü olarak çalıştı. Bu arada
çocuk şarkılanndan oluşan iki LP
yaptı. l 983 'te yönetmenliğini
üstlendiği ilk filmi " Lo rue cases
negres 1 Zenci Kulübeleri Sokağı"nı
gerçekleştirdi. Bu filmi l 985'te
yaptığı bir kısa metrajlı film izledi.
KUPKURU BEMBEYAZ BiR YAZ
yönetmenin ikinci konulu filmidir.
Bom in St. Joseph, Mortinique in
1955. Her work in locol television
included directing the play "ID
messogere" in 1 974. Next year she
went to Fronce, where she studied
literoture ot the Sorbonne and film
ot L 'Ecole IDuis Lumiere. She worked
os o film edifor and comero
operafor before making her debut
os o director. She has o/so
recorded two LP of children songs.
She debuted in / 983 os director
with "ID rue coses negres '� She
followed it with o short in 1 985. A
DRY WHITE SEASON is her second
feoture film.
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MAPANTSULA
OLIVER SCHMITZ

)hootina
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Yönetmen/D irector: Oliver Schmitz Senaryo/Screenplay: Oliver Schmitz, Thomas Mogotlane
Görüntü Yön . /Cinematography: Rod Stewart Kurgu/Editing : Mark Baard Müzi k/Music: The
Ouens Oyuncular/Cast: Thomas Mogotlane, Mareel Van Heerden, Thembi Mtshali, Dolly
Rathebe, Peter Sephuma, Deriington Michaels Yapımcı/Producer: Max Montocchio Yapımi
Production Co.: One l.ook Prod . Dü nya H a kları/Export Agent: ADN Associotes Limited, 24o

New Quebec Street, London Wl H 7DE, ENGLAND; Tlx: 2 1 893 volmar g; Fax: 44 l 7246956
1 988 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 06 '
ohonnesburg 'un dışındaki zenci kasabası Soweto'nun sokakları çöp ve kederle kirletilmiştir.
Dostlarının Panik diye çagırdıgı, sözde gangster, siyahi Johnny burada küçük bir kulübede
yaşar. Geta'da yaşayan kamşularının, örnegin evsahibinin oglu Sam'in sürdürdügü siyasi
mücadeleye kayıtsızdır genç adam. Gösterişli koyafetleri ve ayakkabılaroyla "iyi bir yaşam" sürmek
ona yetmektedir. Beyazları sayarak kısmen kendisinin olan şeyleri geri aldıgını düşünür. Birgün kız
arkadaşı Pat'in çalıştıgı evde olay çıkarır; bu, kızın işten atılmasına neden olur. Sam, Pat'i militan
sendika lideri Duma ile görüştürür. Ancak Sam askeri polis tarafından tutuklanır. Bu olay Panik'i ilk
kez çevresinde olup bitenlere karşı uyaracaktır. . .

J

Güney Afrikalı yetkililerin burunlarının dibinde çekilen bu film (anlara bir gangster filmi oldugu
söylenmiş ! ) , Güney Afrika dışında gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı filmierin tersine, siyahlar ve beyazlar
tarafından bu ülkede çekilen hükümet karşıtı filmierin beklenmedik, eşsiz bir örnegi . Botha
hükümetince yasaklanan bu film, baskıcı rejime karşı ateşli ve cüretkar bir çıkış. Filmin adı "hırsız"
anlamına gelmektedir. Yönetmen alaylı sokak serserisini şöyle tanımlar: " Panik için hapishane
Güney Afrika'daki yaşamın bir parçasıdır. Degişime kulak asmadan sisteme uymuştur o. Ancak
degişim zenci direnişiyle birlikte ortaya çıktıgında, onun gerçegi de paramparça olur. . . ve ahlaki
bir tavır almak zorunda kalır genç adam".
he streets of the black township of Soweto, outside Johannesburg, are littered with decaying
rubbish and human despair. Johnny, o smail-time black gangster known to his friends and
associates as Panic, lives there in o tiny shack. He is indiffereni to the palilical struggles of
fellow ghetto dweller.s /ike his landlady's son, Sam. He is content instead to lead "the good life"
with his flashy suits and snappy shaes. Robbing whites is his way of getiing back with what he
consider.s to be partly his. One day he makes o scene at his girlfriend Pat's employer's home,
which gets her the sack. Sam arranges o meeting for Pat with o militani union leader, Duma.
Sam, hawever, is then arrested by the military po/ice, which brings Panic up against the reality of
his surroundings for the fir.s t time. .

T

l 960'to Güney Afriko'do, Cope
Town'da dogdu. Cope Town
Michaelis Güzel Sanotlar Akademisi
Görsel-isitsel ve Film bölümünden
mezun � ldu. Görüntü yönetmenligi
slajını Johonnesburg'da
tamamladıktan sonra Film Co-op'un
kurucu ortagı oldu. TV'deki magazin
programları ve belgesellerde kurgu
asistanı ve ses kurgucusu olarak
calıstı. l 985'te MAPANTSU LA'nın ilk
�er;iyonunu kolunun altına sıkıştırıp
Batı Almanya 'nın yolunu tuttu. Bir
Londra yolculugu sırasında film
projesine bir yopımcı bulunca
Güney Afrika'ya dönerek ilk uzun
metrajlı filmini gerçekleştirdi.
Bom in Cape Town, South Africa in
/960. He graduated from
Michaelis 's School of Fine A rts in
Cape Town with o B.A . ma;oring in
film and audiovisuals. He
completed o troining cour.se in
motion picture camera work in
Johannesburg and co-founded the
Film Co-op. He worked as assistant
editar and sound editar on
documentaries and magazine
pragrammes far TV. In / 985 he left
South A frica to go to FRG carrying
the fir.st version of MAPANTSULA
under his arm. During o trip ta
London he found o producer for his
film and returned to South Africa to
realize his fir.st feature film.

The film, which was made under the noses o f South African officials (they were to/d it was o
gangster picture!), is an unexpected, unprecedented example of anti-government filmmaking
created by blacks and whites together within South Africa, as opposed to anti-apartheid films
produced elsewhere. Banned by Botha 's government, it is o spirited and defiant s tatement against
the oppressive regime. The title means "thief" and the cynical, streetwise can-arlist is deseribed
by the director as follows: "For Panic, ;ai/ is part of life in South Africa. Cynical of change, he
has come to live with the system. When change comes with the surge of black militancy, his
reality shatters . . . (and) he takes o moral stand."
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AJANS ULTRA REKLAM HiZMETLERi A.Ş. 'nin değerli katkdanyla
gerçekleştirilmiştir.
.
.
We should /ike to thank AJANS ULTRA REKLAM HIZMETLERI A.Ş. for
their contributions.
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GAN DHI
RICHARD
ATTENBOROUGH

i -t

Yönetmen/Director: Richard Attenborough Sena ryo/Screenplay: John Briley Görüntü Yön . /
Cinematography: Billy Williams, Ronnie Taylor Kurgu/Editing: John Bloom Müzik/Music: Ravi
Shankar Oyu ncular/Cast : Beng Kingsley, Candice Bergen, Edward Fax, John Gielgud, Trevar
Howard, John Mills, Martin Sheen Ya pımcı/Producer: Richard Attenborough Ya pım/Production
Co. : Columbia Pictures, Goldcresi Films, International Film lnvestors, National Film Development
Corporation of lndia, Inde-British Films D ü nya H a k l a rı/Export Agent: Columbia Tri-Star Film

Distributors, I ne., 1 9/23 Wells Street, london W l P 3FP, ENGLAND; Fax : 44 l 5288979
1 98 1 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 200'

ahatma Gandhi'nin, H indistan'daki ingiliz emperyalizmine karşı ömür boyu verdiği
mücadeleyi yansıtan bu epik film, Gandhi'nin 79 yıllık ömrünün 56 yılını anlatırken;
tutkulu, gururlu, sessiz sakin bir Hintli avukatın, dünyanın en büyük barış ve ahlak
değerleri savunucusuna dönüşüp, kanlı kargaşaların sürdüğü H indistan'da en sevilen ruhsal ve
politik lider konumuna gelişine kadarki dönemi gözler önüne serer. Bu ad Hindistan'ı özgürlüğe
kavuşturan şiddet karşıtı protestonun gücünü taşır ve bugün milyonlarca insana esin kaynağıdır. . .
l 980'1erin başında avukat Mohandes K . Gandhi, Güney Afrika'ya gelir. Birkaç gün geçmeden
genç avukat bir dava için Pretorio'yo giderken, acı bir şekilde ırk ayrımının ve insan haklarından
yoksun yaşayan halkın farkına varır. Henüz yirmi yaşlarında olmasına karşın, Gandhi insanların
tutumunu ve yasaları değiştirmeye karar verir ve şiddete başvurmadan bunu yapmayı başarır. . .

M

"Gelecek kuşaklar böyle bir insanın gerçekten yaşamış olduğuna inanamayacak" demişti Prof.
Albert Einstein, Gandhi için. Bu ufak tefek esmer Hintli, halkı uğruna verdiği tükenmek bilmeyen
çal;ıanın sonunda, Mahatma, yani "Yüce Ruh" adına layık görüldü. Usta işi görüntüleriyle film,
ussal bir yaşam öyküsünü anlatırken, aynı zamanda heyecanlı bir serüveni yansıtıyor. Sekiz
Oscar'lı bu film, etkileyici, aydınlotıcı bir yapıt.
pic accounl of Mahatma Gandhi's life-long struggle against English imperialism in lndia. The
film traces 56 of the 79 years which made up Gandhi's life, showing his transformatian from
a passionate, vain and inarticu/ale young lndian lawyer info one of the world's great
spokesmen for peace and moral courage who became the beloved spirilual and palilical teader
of lndia 's lumultuous, blood-drenched subconlinenl. His name is synonymous with the power of
non-vio/eni protest which won his caunlry ils freedam and conlinues lo inspire millions lo this
day. . . In the early 1890s, Mohandes K. Gandhi, attorney-at-law, arrives in South Africa. Within a
malter of days, as the young advocale Irave/s lo Pretoria, where he is to conduct the case that
has brought him from lndia, he is made brutally aware of co/or prejudice and his compatriots '
lock of civil rights. Altough stil/ only in his early 20s, Gandhi resolves to change both altitudes
and laws and succesfully evolves o means of doing sa without resorting to violence. . .

E

"Generations to come wi/1 scarce believe that such o one as this ever in flesh and blood walked
upon this earth ." So wrote Prof. Albert Einstein of Gandhi, o smail, nut-brown man from lndia
whose unrelenling efforts on behalf of his people won him the designation of Mahatma or
"Greal Saul' : Photographed on o lavish scale, the film works concurrently as an intimale cerebral
biography and as o stirring adventure ta/e. Winner of eight Oscars, this is o moving, enlightening
film.
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l923'de ingiltere'de Cambridge'de
doğdu. londra 'da Royal Academy
of Dramatic Art'da oyunculuk eğitimi
gördü. ilk olarak 1 941 yılında
sahneye çıktı. 1 942 yılında da,
Noel Coward'ın "In Which We
Serve" adlı filminde ilk defa film
oyunculuğu yaptı. O günden bu
yana 50'den fazla ingiliz ve
Hollywood filminde rol aldı.
l 959'da kendi film yapım şirketini
kurdu. Oyunculuğun yanısıra, 1 969
yılında yönetmen olarak görkemli
bir çıkış yaptı. l 982'de GAN D H I
filmi i l e Oscar aldı. Kendisine 1 976
yılında soyluluk ünvanı verildi.
Bom in Cambridge, England in
1 923. He studied aciing at the
Royal Academy of Oramatic Art in
London. He appeared on the stage
for the first time in 1941 and as o
film actar 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 conlinuing his
aciing career, he made an
impressive start as o director in
1 969. He received an Oscar in
19B2 for his film GANOHI, and
was knighted in 1976.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 968 Oh ! W hat o lovely War 1
Ah, Ne Kadar Güzel
Bir Savaş!
1 972 Young Winston 1
Genç Winston
1 977 A Bridge Too Far 1
Uzak Bir Köprü
1 978 Magic 1 Sihir
1 982 Gandhi
1 985 A Cherus Line
1 98 7 Cry Freedam 1
Özgürlük Çığlığı
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TUNUS - FRANSA

ALTI N NAL
SFAYAH IN DHAHAB
GOLDEN HORSESHOES

Yönetmen/Director: Nouri Bouzid Sena ryo/Screenplay: Nouri Bouzid Görüntü Yön./
Cinematography: Voussel Ben Voussel Kurgu/Editin g : Keheno Attia Müzik/Music: Aneuar
Breham Oyuncular/Cast: Hicham Rostom, Hamadi Zarrouk, Mechket Krifa Ya pım/Prod. Co.:
Cinelele Films, 1 6, rue Bach Hamba, Tunis 1 000 TUN ISIA Dünya H a k l a rı/Export Agent: MGI,

1 22, rue de la Boetie, 75008 Paris FRANCE; Tlx: 643529 mginll; Fax: 33 1 42890821
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 104'

unus: bağımsızlığın kazanılmasından 30 yıl sonra, bir Üçüncü Dünya ülkesi. 45 yaşında, köylü
kökenli bir aydın olan Yusuf, Altmışlı yılların büyük ideoloiilerinin hem zinde dönemlerine,
hem de toptan başarısızlıklarına tonık olmuş bir kuşağın sol bir ürünüdür. Geleneksel bir
eğitimin, şiddetli militan eğilimlerinin, toplumsol yükselişinin ve karşıt politik görüşler sonucu hopiste
geçirdiği yılların doğurduğu çelişkiler yatar içinde. Uzun, yağmurlu bir kış gecesi, bir "Aşure
Gecesi" boyunca, Yusuf yaşamında iz bırakan olayları teker teker anımsar. Dul kalan ve hapisten
yeni çıkan Yusuf, çocuklarının onu beklemediğini görür. Geleneksel değerlerin altında ezilen,
bağımsız ama dindar bir Tunus'ta beklediği tadı bulamayan Yusuf'u geçmişi sürekli rahatsız
edecektir. Onu hedef gösteren, suçlayan ve şimdiki dayanılmaz yaşamını gözler önüne seren bir
geçmiş. Artık koşamayan, yaralı bir yarış atının görüntüsü, sürekli olarak zihnini meşgul etmektedir.
Bu ot, Yusuf'a kendi kaderini anımsatmaktadır sanki . . .

T

"Arap dünyası, şu anda bir yenilgi döneminde . . . Bu film, yenilgi sanatına küçük bir katkıdır.
Başarısızlığımızı bilmek ve onu kabullenmek, ve bunu kendimizi aniayarak gerçekleştirerek,
köklerimizi ve bize atalarımızdan kalan mirası keşfetmek . . . "Sosyalist" diye tanımlanan çoğu Arap
ülkeleri, sol görüşlü aydınlarını yokettiler ve böylece Tutucu Müslümanlığın yükselmesini teşvik
ettiler", diyor yönetmen.

NOURI BOUZ I D

1 945'te, Tunus'un Sfax kentinde
doğdu. Orada tamamladığı lise
yıllarından son ra, 1 968-1 972 arası,
I N SAS'ta sinema eğitimi görmek
üzere Fransa'ya gitti. ilk kısa filmi
" Düel / Düello"yu okul yıllarında
gerçekleştirdi. 1 973'ten 1979'a
kadar, " Perspectives Tunisiennes 1
Tunuslu Bakışaçıları" grubuna bağlı
sol görüşleri yü;zünden hapiste yaltı.
Daha sonra dokuz filmde yönetmen
yardımcılığı yaptı. 1 986'da
gerçekleştirdiği ilk konulu filmi
"L'homme de cendres 1 Küllerin
Mamı" ile uluslararası film
şenliklerinde sayısız ödül aldı .
ALTIN N A L yönettiği ikinci kanulu
film dir.
Bom in /945 in Sfox, Tunisio. A fter
high school years ot Sfox, he went
to Fronce fo study cinemo ot
INSAS, between /968-1 972. He
reolized his first short film "Duel"
white studying ot INSAS. From 1973
to 1 979, he wos improsined for his
leftist politics ossocioted with the
group "Perspectives Tunisiennes' �
Loter he worked o s assistant director
in nine films. His first feoture,
"L'homme de cendres '; mode in
1986, won numerous owords ot
international film festivols. SFAYA H
MIN DHAHAB is the second
feoture film he has directed.

unisio: o Third World country, 30 years ofter ifs independence. Yussef, o 45-yeor-old
intellectuol of o rurol and modest origine, is o pure product of o generatian which wifnessed
the euphoric periods of the greot ideologies of the sixties os well os their collective foilures.
He corrles with him mony controdicfions due fo o troditionol educofion, exocerboted militonfism, o
rise in society and of mony years in prison for his activities os o politicol opponent. During o long,
roiny winter's night, on "Achouro night'; Yussef relives eoch of the greoter moments that have
morked his life. Widowed and recently out of prison, he finds out that his children were not
woiting for him, the weight of the troditionol volues are o/most unbeoroble and the preseni
doesn't have the relish he has expected in on independent bul religious Tunisio. His post wi/1
spring out from everywhere, to point ot him, to occuse him and to exhibit his unbeoroble present.
The image of on iniured rocehorse, which can no langer trot obsesses him. lt is os if this horse
reminds Yussef of his own destiny. . .

T

"The Arob world is in o period of defeot for the moment. . . This film is o litt/e contribution to the
ort of defeot. To know our foilure and to ocknowledge it, and reolizing this by understonding
ourselves, to discover our roots and our heritoge. . . Most orob countries Iabe/ed os "sociolist';
destroyed their left-wing intellectuols and consequently, they encouroged the rise of lslomic
Fundomento!ism'; soys the director.
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GREECE

REMBETi KO
COSTAS FERRIS

Yönetmen/Director: Castas Ferris Sena ryo/Screenplay: Castas Ferris, Setirio l.eonardou Görüntü
Yön./Cinematography: Takis Zervoulakos Kurgu/Editing: Yanna Spyropoulou Müzik/Music:
Stavros Xarchakos Oyuncular/Cast: Salirio l.eonardou, N ikos Kalogeropoulos, Michalis Maniatis,

Themis Bazaka, Vicki Vanita, Konstantinos Tzoumas, Giorgos Zorbas, Nikos Dimitratos, Spyros
Mavidis Ya p ı mcı/Producer: George Zervoulakos, Castas Ferris Ya pım/Productian Ca.: Greek
Film Centre Dünya H akla rı/E xport Agent: Greek Film Centre, l O Panepistimiou Avenue, 1 0671
Athens, GREECE; Tlx: 222614 gfc; Fax: 30 l 361 4336; Türkiye Dağıtımcısı/Tu rkish Distributor:
istanbul Film Ajansı, Rıhtım Cad. , Nesli Han, 207 Kat: 6, Karaköy-istanbul, TURKEY; Fax: 90 l
1 450793
1 983 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 1 20 '

üçük Asya bozgunu, Metaxas diktatörlüğü, Yunan-italyan Savaşı, işgal, direniş, iç savaş;
bunlar REMBETIKO'nun kahramanı Marike 'nın yaşamını içine alan olaylı tarih diliminin
mihenk taşlarıdır. Anadolu'lu göçmenler, Yunan başkentine kendileriyle birlikte halk türküleri
Rembetiko'yu da getirirler. Önce esrar tekkelerinde gizlenen Rembetiko, çok geçmeden o dönemin
gereksinimlerine cevap vererek yayılır. Çağın toplumsal ortamını etkileyerek, yine ondan etkilenen
bir halk sınıfının selalet ve güçlüklerle dolu günlük öykülerini yansıtan bir halk sanatına dönüşür.

K

Marike'nın gezgin yaşamı izmir'de başlar; Yunanistan'a geçip, kısa bir Amerika yolculuğundan
sonra tekrar Yunanistan'a döner. Yaşamının ilk dönemini ataerkil "Rembetiko" toplumu
yönlendirmiştir: babası kızını ve karısını sürekli döver; bir kavga sırasında da karısını öldürür. Serseri
bir sihirbaz, kısa bir gönül macerasından sonra, Marike ile çocuğunu terkeder. Bütün bunlar onu
insan ilişkilerinde kuşkulu ve sert bir kişiye dönüştürür ve sonunda yapayalnız kalmasına yol açar.
Rembetiko müzisyeni atalardan gelen Merika da kısa bir süre sonra rembetiko şarkıcısı olur. Ü ne
ulaşırken eski bir yıldız olan Rosa ile tanışır. Rosa onun bütün geleceğini etkileyecektir. .
he Asia Minor disaster, the Metaxas dictatorship, the Greek-ltalian War, the Occupation,
the Resistance, the Civil War; these are the tandmarks of o turbuleni histarical period which
spans the lifetime of Marika, the heroine of REMBETIKO. The Anato/ian refugees lake along
with them to metropolitan Greece their popu/or song-form, the Rembetiko. Hiding ot first in
hoshish dens, the Rembetiko soan gains ground, in onswer to the needs of that particu/ar period.
lt becomes o genuine form of popu/ar art, expressing the misery and hardship, the everyday
stories of o class of people who influenced, and were in turn influenced by; the social elimale of
o who/e era.

T

Marika 's wandering storts from izmir; she crosses over to Greece, makes o short trip to Americo,
and fina/Iy comes back to Greece. "Rembetiko" society; highly characterized by ma/e damination
marks her first steps: her father batters both daughter and wife, and during o quarrel, kilis the
later; then there is o short love offair with o wandering coniurer who abandons her with her
child. All this turns her info o suspicious and tough person with regard to human relationships, and
gradually leads her to isolation . Coming from parenis who were rembetiko musicians she soan
makes o career as o rembetiko singer. On her way lawards fame she meets Roso, an old singing
sfor, who wi/1 influence her future life. .

1 935 yılında, Mısır'ın Kahire
kentinde Yunanlı ana-babadan
doğdu. 1 957 yılında Yunanistan'a
göç etti . lonnidis Film Okulu'nda
sinema derslerine girdi. Birkaç yıl
yönetmen yardımcılığı yaptı.
1 961 'de ilk kısa metrajlı filmini
gerçekleştirdi. 1 967 yılında, askeri
diktatörlüğün başa geçmesi üzerine
Poris'e gitti ve orada opera ve
senaryo yazarı olarak çalıştı.
l 973'de Yunanistan'a geri döndü.
Bom in 1935 in Cairo, Egypt, of
Greek parents. He moved to
Greece in 1 957 where he followed
o film course ot the /onnidis Film
School. He worked for o number of
years as assistant director. In /961
he mode his first short-length film.
When the military dietatarship
come to power in 1967, he moved
to Paris where he worked as o
screenplay and opera writer. He
returned to Greece in 1 973.

FiLMLERi F/LMOGRAPHY
1 961 Your Eyelids Shine 1
Gözkapakların Parlıyor
(short/kısa film)
1 965 Same Like Khaki Best 1
Bazıları En Çok Haki
Rengini Sever
1974 The Murderess 1 Katil Kız
1 975 Prometheus in the Second
Person 1 ikinci Şahısto
Prometheus
1978 Two Moons in August 1
Ağustos'ta iki Ay
1 983 Rembetiko
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CZECHOSLA VAKIA

SEViYORUM, SEViYORSUN
JA MIWJEM, TY MIWJES
1 LOVE, YOU LOVE

DUSAN HANAK

..: :

' Q."

1

•

Yönetmen!Director: Duson Hanok SenoryoiScreenploy: Duson Hanok, Duson Dusek Görüntü
Yön.ICinemotogrophy: Jozef Ort-Snep, Alojz Honusek KurguiEditing: Alfred Bencic
Müzik!Music: Miroslov Korinek Oyuncu l o riCost: Roman Klosowski, lvo Jonzurovo, Milon Jelic,
Eszter Csokonyi, Juro i N voto, Morie Motlovo, Voclov Bobko, Miloda Jezkovo Yo p ımcıiProducer:
Koral Bokos YopımiProd uction Co. : Slovensko filmova tvorbo, Brotislovo Dünya H o klorı!Export
Agent: Slovok Film Production, Breetonova l, 833 14 Brotislovo, CZECHOSLOVAKIA; Tlx: 92201

film be; Fax: 42 7 42708

1 980 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 95'

1

-

ki genç bekor Pisto ve Vinco, Slovok kentlerinden birinde, demiryolu postonesinde memurdur.
Günlük yaşamlarının sıkıcı tekdüzeliğini şnops ve kadınlarla dağıtmaya çalışırlar. Pisto, kısa
boylu, şişmon ve geçkincedir, kadınlardan yanoysa hiç şansı yoktur. Arkadaşı Vinco ise tom tersi
kadınlara çok çekici gelir. Pisto tren kondüktörü Milko'yo aşık olur, Milko ise Vinco' nun koliarına
atılır. Bu durum Vinco'nun kız arkadaşı Viera ' nın do pek hoşuno gitmez; genç kadın Vinco'dan
homiledir. Oysa Vinco birkoç kadınla aynı zamanda birlikte olmakta sakınca görmez; üstelik onu
yavaş yavaş mohveden şnops'ın do esiridir. Birgün Viero'ylo tartıştıkton sonra küfelik olana kadar
içer ve ölür. Arkadaşı Piste ise daima koybetmeye mohkumdur. Onun sokar tovırlorıylo, ya do
evlenme sözüyle pek ilgilenmeyen Viero'yo sevgiyle yaklaşır Piste. Bu trajikomik öykünün ancak
sonunda, belirsiz bir mutluluk ışığı belirir ufukta . . .
Yönetmen Hanok, insanların yakınlık ve birlikteliğe duyduğu özlemne odadığı b u Beckettvori
trajikamediyi 1980'de çekti. Film geçtiğimiz yıla dek göslerim izni olamadı ve ancak geçen yıl
gösterime çıktı. "Trajikomik kohromonımız büyürnek istiyor, oma beceremiyor bunu. Gittiği yerlerde
kimse farketmiyor onu. Kötü koderini sıradon insanların şokolorıylo unulmaya çalışıyor. Bu aşk eğer
hakkında bir film olarak algılanacaksa, bizim aşkı daha geniş bir bağlamda ele aldığımızı
söylemeliyim: insanın bir diğer insana içten yoklaşma gereksinimi", diyor yönetmen.
he two young bochelors Pisto and Vinco are roilwoy post office workers who live
samewhere in the Slovok provinces. They lry lo relieve the depressing monotony of !heir
doily lives with schnopps and women. Pislo is shorl, podgy, no langer young and unlucky
with women. His friend Vinco, by controst, has more women than he can hondle. When Pisto fal/s
for the troin conductor Mi/ko, she londs in Vinco's bed. This doesn't please Vinco's girllriend Viero
either; she's expecting his child. But Vinco linds it dilficult not to "play the field" os for os women
are concerned and is porliculorly oddicted to schnopps, which spells his complete ruin. After on
orgumenl with Viero, he drinks himseli info o stupor and is kil/ed. His friend Pislo is the eternal
loser. He is kind lo Viero who shows no inleresl in his owkword odvonces or in his promise of
morrioge. lt is not un/i/ the linale of this trogicomic slory that o (aint glimpse of hoppiness appears
on the horizon . . .
Director Hanok mode this Beckettesque trogicomedy devo/ed lo the human Janging for cantaci
and togetherness in 1 980. The film did not gel the permission to be projec/ed in cinemos until last
year when it's been releosed publicly for the first time. "Our trogicomical hero would /ike to
grow, but he connot. If he goes somewhere, no one notices him. He porries the unfovouroble Iate
by bright humour of the comman people. If this is to be understood os o film on love - we had in
our minds love in o brooder cantext - mon's profound need to opprooch anather human being ';
soys the director.

T

l 938'de Çekoslovokyo'do,
Brotislova'da doğdu. Eğitimini Prag
Güzel Sanotlar Akademisi'nde
( FAMU) tamamlayorak l 965'te
mezun oldu. ilk uzun metro i lı filmi
"322 "yi 1 968-69 yılları arasında
gerçekleştiren yönetmenin, o
tarihten sonra yaptığı diğer
filmlerden ancak ikisi sinemalarda
gösterime girme iznini koparobildi:
" Ruzove sny" ve "Ticha Radost".
"Obrazy Stareho Sveta" adlı
belgeseli ve SEViYORUM,
SEViYORSUN 1 988 Eylülüne değin
hiçbir sinemoda gösterilmemiştir.
Bom in Bratislovo, Czechoslovakio
in 1938. He completed his studies
at the Prague Academy of Fine Arts
(FAMU) in 1 965. Since making his
(irst feature film 322, in 1968/69,
only two of his feature films have
been seen in cinemos: "Ruzove
sny" and "Ticho rodast'� The
dacumentary "Obrozy Storeha
Sveto " and the feature film JA
MILUJEM, TY MILUJES were not
released in cinemas until September
1 988.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 968 -69 322
1972/1 988 Obrazy stareho sveta 1
Eski Dünyadan Görüntüler
1 976 Ruzove sny 1 Pembe Düşler
1 980/1988 Ja milujem, Iy milujes 1
Seviyorum, Seviyorsun
1 985 Ticha radost 1 Sessiz Nese
.
1 990 Sukromne zivoty 1
Özel Yaşamlar
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ARABiSTAN LI LAWRENCE

LAWRENCE OF ARABIA
DAVID LEAN

Yönetmen/Di rector: David lean Sena ryo/Screenplay: Rabert Bolt Görüntü Yön./
Cinematograpny: F.A. Young Kurgu/Editing: Anne V. Coates Müzik/Music: Maurice Jarre
Oyuncula r/Cast: Peter O 'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif, Jack Hawkins,
Jose Ferrer Yapımcı/Producer: Sam Spiegel Ya pım/Production Co. : Horizon Pictures Dünya
H akları/Export Agent: Columbia tri-Star Film Distributars, Ine., 1 9/23 Wells Street, London Wl P

3FP, ENGLAND; Fax: 44 1 5288979
1 962 1 35 m m . 1 Renkli-Colar 1 227'

homas Edward Lawrence, Oxford 'daki öğrenimi sırasında, haçlı kaleleri üzerine araştırma
yapmak için gittiği Mısır'da, Araplar ve Arap yaşam tarzı ile büyülenir. Birinci Dünya
Savaşı'nın patlak verişiyle orduya katıldığında, Arapça bildiği ve Arapları iyi tanıdığı için,
Prens Faysal öncülüğünde Türkler ve müttefikleri Almanlara karşı girişilen Arap ihtilali'ni
"incelemek" üzere, Gizli istihbarat Örgütünce o bölgeye gönderilir. Prens Faysal'ın yardımıyla
Arap kabilelerini birleştirir ve Türklerin savunduğu Akabe'yi ele geçirir. Ancak Dema'do Türkler
l.owrence'i yakalayarak ona işkence ederler. Bu onun Türklere ve savaşa karşı tutumunu değiştirir
ve Arapların Şam'ı ele geçirmesinden kısa bir süre önce, "Arabistanlı Lawrence" i ngiltere'ye
gönderilir. Uzun yıllar sonra bir motosiklet kazasında yaşamını yitirecektir.

T

David lean'in bu klasik serüveni, yönetmenin uzun sinema yaşamının en çok beğeni toplayan filmi
olarak kaldı. 70 mm'lik kusursuz çekimi, güçlü oyuncu kadrosuyla kendinden emin, usta işi bir
destan olan ARAB i STANLI LAWRENCE, geçtiğimiz yıl eklenen 20 dakikalık bir bölüm ve düzeltilen
ses kaydıyla yenilendi. Filmin kurgusu ve özellikle çöl sohnelerindeki kamera çekimleri nefes
kesicidir. Ancak tüm bu yönlerine karşın, filmde Lawrence' ın çelişkili kişiliğinin içyüzüne ait bir ipucu
verilmez; ayrıca dört saat süresince bölümlere bütünlük verecek tutarlı bir bağ da yoktur. Film
yaygın bir miti içtenlikle yansıtmaktadır; başarısının ve kazandığı yedi Oskar'ın sırrı da bu olmal ı .
homas Edward Lawrence, during his studies o t Oxford goes to Egypt in order to corry out
reseorch info crusoder east/es, and whilst there he becomes foscinoted by Arabia and the
A rob woy of life. With the outbreok of the WWI he joins the Army and, becouse of his
knowledge of Arobic and Arabia, is immediotely seni to the region os port of Intelligence Services
to "study" the Arob Revolution, leod by Prince Feisol ogoinst the Turks and their German ollies.
Through the help of Prince Feisol, he unites the Arob Iribes and copfures the Turkish stronghold of
Aqobo. He is copfured by the Turks in Derro and tortured. This changes his oflitude lawards the
Turks and the Wor, and jusf before the A rob copture of Domoscus, "Lawrence of Arabia " is seni
bock to England. Mony years loter he dies in o motorcycle occidenf.

T

David Leon's dossic odventure film remoins the most honoured and popu/or of his films in o long
career. An ossured, literole epic, rovishingly shot in 70mm format and immoculotely cosf,
LAWRENCE OF A RA BIA has recently had o mojor facelift, with 20 minules of long-losf faalage
odded and o restored soundtrock. The editing is devostoting, so is the comere work, especiolly in
the desert scenes. Bul the Film, in spife of ifs merifs, foils to convey ony insight info Lowrence's
forlured chorocter or ony coherent threod to link the mony episodes and sustoin o lenght of more
than four hours. lt depends on the whole-heorted endorsement of o popu/or myth, and os such
won enormous popu/or success os well os seven oscors.

1 908 yılında, i ngiltere'de,
Craydon'da doğdu. Sinema
dünyasına ilk adımını, 1927 yılında
19 yaşındayken Gaumont
stüdyolarında çaycılık yaparak attı.
Daha sonra sırasıyla klaketçilik ve
mesa i cılık yaptı. 1930'da haber
filmlerinin, 1 934'te ise konulu
filmierin kurgularını yapmaya
başladı. 1 942'de yönetmenliğini
Noel Coward ile paylaştığı bir
filmle .asıl mesleğine adım atmış
oldu. ilk yapıtları, sinemaya büyük
bir başarıyla aktardığı edebiyat
uyarlamalarıydı. Daha sonra kendini
tümüyle süper filmiere adadı. Büyük
bütçelerle ortaya çıkan görkemli
yapıtiara imza attı. 1 957 ve 1 962
yıllarında iki kez Oscar Ödülü aldı.
Bom in Croydon, England in 1908.
He entered film world os o teo boy
ot Goumont in 1927; loter served
os o dopperboy and messenger,
and worked his woy up to edifor of
newsreel footoge in 1930 and of
feoture films in 1 934. He begon his
coreer os o director in 1942 with o
film which he co-directed with Noel
Coword. His eorlier work were
outstondingly successful literory
odoptotions. He has loter
concentroted enlirely on
blockbusters; spectoculor production
and big budgets have
chorocterized his work since.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE FILMOGRAPHY
1 945 8rief Encounter 1
Kısa Bulusmo
1 946 Great Ex p ectotions 1
Büyük Umutlar
1948 Oliver Twist
1957 The Bridge on the River Kwoi
1 Kwai Köprüsü
1 962 l.owrence of Arabia 1
Arabistanlı l.owrence
1 965 Doctor Zhivago 1
Doktor Jivogo
1 970 Ryan's Doughter 1
i riandalı Kız
1 985 A Passage to lndia 1
Hindistan'da Bir Geçit
1 990 Nostromo
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ÜRPERTi LER
DRESZCZE
THE CREEPS

WOJCIECH
MARCZEWSKI
1 944'de Lodz'do doğdu. Devlet
Sinema, Televizyon Tiyatro Yüksek
Okulu'nun Yönetmenlik bölümünden
mezun oldu. Aynı zamonda lodz
Üniversitesi 'nde felsefe ve tarih
okudu. Bu süre içinde grafik
sonotlara ilgi duydu, sergilere
katıldı. Öğrenci gazetesinde yazılar
yazdı . 1 968 'de Lodz'doki "So Mo
For" Kısa Film Stüdyosundo çektiği,
senoristliğini ve yönetmenliğini
üstlendiği ilk filmi " Leke i o
onotomli/Anotomi Dersi"ni
gerçekleştirdi.

Yönetmen/Director: Woiciech Morczewski Sena ryo/Screenplay: Wo iciech Morczewski Görüntü
Yön ./CinematogroP.hy: Jerzy Zielinski Müzik/Music: Andrze i Trzoskowski Oyuncu l a r/Ca st: .

Tomosz Hudzieo, Tereso Morozewsko, Marek Kondrot, Zdzislow Worde i n, Tereso Sowicko,
Jerzy Binozyoki, Bagdon Koca, Zygmunt Bielowski Yapım/Production Co. : Zespoly Filmowe, Tar
Dünya H akları/Export Agent: Film Polski, 6/8 Mozowiecko, 00-048 Worsow, POLAND Fax: 48
22 275784

1

1 981 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 06'
955-56 yıllarında Polanya halkı Stalin dehşetinin izlerinden kurtulmaya çalışmaktadır. Film iki
ayrı bölümden oluşur. Bunlardon ilki kohromonımız 1 3 yaşındaki Tommy'nin büyüdüğü geniş
bir kentin varoşlarında geçer. Tommy'nin duyarlılığını, düşlerini ve tro i edilerini tanır, Stalinisi
propoganda dünyasıyla ilk temasında yaşadığı şoku, pedogoglar tarafındon kullanılan yönlendirici
teknikler ve yolonlar karşısındaki şoşkınlığını, güvenlik ofisi UBI tarafındon tutuklonon babasını
yitirmenin verdiği acıyı izleriz. Bu noktada kırmızı krovotlı bir izci kız ortoya çıkorak onu bir izci
kampında birkoç oy geçirmeye davet eder. i kinci bölüm izci kampındaki yaşamı anlatır. Bu kamp
aslında bir tür yeniçeri ocağı, çocukların Polanya Komünist Gençlik Birliği' nde eylemci olmak üzere
eğitildiği bir yerdir. Bu yolan ve ikiyüzlülükle dolu, "yeni" ahlak üzerine kurulu bir eğitimdir. Bu
okulda çocuklar ailelerine ve arkadaşlarına suçlayıcı mektuplar yazıp, bireysel kişilik ve
inançlarındon yoksun bırokılırlor. Suçlayıcı bir mektup gurur ve yükselme nedenidir. Kendi
ideallerinin ve davranışının en doğrusu olduğuna körü körüne inanan, kompın boş ideoloğu izci
kız, Tommy'i şeyton gibi kondırır. Istediği zaman dovetkor, iyi ve noziktir; ancak ilkelerine çılgınca
bağlıdır ve kendi amaçları uğruna Tommy'nin dürüstlüğünü ve duyarlılığını acımasızca sömürür.
Ancak sonunda kozanon o olur. . .

1

n the years 1 955-56, the Polish society wos desperotely trying to shoke off the creeps of
Stolin's terror. The film is mode up of two distinct ports. The first is o digression zooming in on
the environ;nent of o large city suburbs where Tommy, the hero aged 13, is growing up. We
are introduced into his sensitivity, dreoms and trogedies, his shock upon his first contoct with o
world of Stolini!lf propoganda, his first stupefoction by lies and monipulotory techniques used by
pedogogues, his poin over the loss of his father orrested by the UB 1 Security Office. At that point
appears o potMinder gir/ guide weoring o red tie and invites him to spend o few rrıonths in o
pothfinders ' comp. The second port focuses on the living in the path finder's comp, octuolly o
ionisory school of sorts, grooming children to become octivists of the ZMP 1 Polish Communist
Youth Union. lt is o school of lies and hypocrisy, on educalian in "new" morolity where children
write Jetters of denunciotion ogoinst their porenis and males, where they are deprived of
individuol chorocter and beliefs, where o denunciotion Jetter becomes the reoson for pride and
the grounds for promotion. Gir/ Guide, the chief ideologue of the comp who blindly believes in
her ideals and conducts os the only right ones, tempts Tommy /ike Satan. Depending on the need,
she can be inviting, good and nice, os well os hysteric obout her principles and perverse in
exploiting Tommy's honesty and sensitivity for her ends. Eventuolly she is the winner. .

Bom in Lodz in 1944. He
groduoted from the Director's
Department of the Higher Stote
Film, Television and Theotre School
and studied o/so ot the History and
Philosophy Department of the Lodz
University. At that time he took olsa
interest in grophic orts, porticipoted
in exhibitions and wos o/so writing
for the students press. In 1968 he
mode his first film-script and
direction, the "Lekeio onotom/i 1
Lesson of Anotomy'; shot ot the
Short Film Stodio "So-Mo-For" in
Lodz.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 969 Podrezni Jok inni 1
Diğerleri Gibi Yolcular
1 970-1972 Ode i scio powroty 1
Gidisler, Dönüsler
1 975 Wiei konoc 1 D aha Hızlı
1 976 Dlelszy niz snleg 1
Kordon do Beyaz
1 978 Zmory 1 Korobasanlar
1 980 Klucznik 1 Hizmetci
1981 Dreszcze 1 Ürperti lpr
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PABLO PERELMAN
1948'de Şili'nin Santiago kentinde
doğdu. Santiago Üniversitesi'nde
Mühendislik, Belçika'da Brüksel
Enstitüsü 'nde ise Sinema eğitimi
gördü.
1 972 yılı boyunca, DINAC'da
belgesel film konusunda dersleri
takip etti. Aynı yıl, Miguel Littin'in
"Vaadedilmiş Toprak" filminde
yardımcı yönetmenlik yaptı. Ertesi yıl
Silvio Caozzi ile birlikte, "Günesin
·
Batışında" adlı bir kanulu filmi
yönetti. Bazı belgeseller çekti.
Video Mü2ik dersleri sırasında,
1 980'de "Sambaye", 1 981 'de
"Friedrichschalen" ve 1982'de de
"En un lugar de America"nın
ya p ım�ılığı.nı üstlendi. GiZLi
G O RUNTULER yönetmenin ilk
konulu li/midir.

Yönetmen/Director: Pablo Perelman Sena ryo/Screenplay: Pablo Perelman Görüntü Yön ./
Cinematography: Beltran Garcia Kurgu/ E d iting: Fernando Valenzuela Quinteros Müzi k/Music:
Jaime de Aguirre Oyuncular/Cast: Bastian Bodenhöfer, Maria lzquierdo, Elena Munoz, Gonzalo

Roble, Gloria Munchmeyer, Shlomit Baytelman, Patricio Bunster, Maria Teresa Frickle, Hector
Noguera, Elsa Poblete Ya pımcı/Producer: Freddy Rammsy, Patricia Varela Yapım/Production Co. :
Colectivo de Cine/Teenicas Productores Chilenosllctus Dünya H a kları/Ex port Agent: lotina,
S.A. DE C.V., Atletas, 2 Pasilla C-207 Cal. Country Club, C . P. 04220 Mexico, MEXICO; Tlx,
3472 1 4 7 mci; Fax, 525 5491380
1 987 1 35 mm. 1 Renkli-Co/or 1 92'

ilm, profesyonel bir fotoğrafçı olan Pedro'nun, kardeşinin 1 0 yıl önce tutuklanışıyla birlikte
kaybolmasının etkisinden bir türlü kurtulamadığı, bugünün Şili'sinde geçer. Pedro, kardeşinin
yakın olduğu militanlar/o konuşarak onun başına gelenleri öğrenmeye çalışır. Gençlik
fotoğraflarını ve filmlerini tarar. Bu arayışlar Pedro'yu yeraltı politikasının, entrikaların ve endişe/erin
atmosferine iter. Hükümet tarafından gözetim altında tutulduğuna inanmaya başlar ve polisin
kendisine işkence yaptığını kurar. Yararsız arayışı ve kardeşinin başına gelenler etrafındaki esrar
perdesi onu tek bir sonuca götürür, askeri rejim kardeşini öldürmüştür ve onu bizim de kendi
içimizde öldürmemizi istemektedir. . .
Pinochet darbesinin, onsekiz yıl önce yetenekli bir sinemacılar kuşağını sürgüne yollayışının
ardından Şili'de sinema yeniden doğuyor. Şili'nin yeni kuşak yönetmenlerinden Pablo Pere/man'ın
GiZLi GÖRÜNTÜLER\ sınırlı olanaklarla neler yapılabileceğinin şaşırtıcı bir örneği. Bir bölümü
yönetmenin yaşamından uyarlanan bu film içten, dürüst ve alçak gönüllü. " Kardeşim Juan Carlos
1 975 Şubat'ında tutukland ı . 'Villa Grimaldi' adında bir 'işkence evinde' sekiz gün geçirdikten
sonra ortadan kayboldu. . . Yönetmen olduğuma göre bunun filmini yapmayı düşünmem doğa/dı.
Ama bunun ne yararı olacaktı?. . . Bu film, hepimizin bir şekilde paylaştığı bir durumdan sözediyor;
latin Amerika'daki baskıcı şiddetin dalaylı kurbanlarından, Şili'de kardeşi kaybolan birinin
durumundan", diyor yönetmen .
he setting is todoy 's Chile where Pedro, o professionol photographer, is haunted by the
memories of his brother's diaappearance after his arrest 10 years before. He tries to learn of
his brother's fate, interviewing militants with whom he had been close. He searches through
old films and photos of their youth. Pedro's investigotion immerses him in on atmosphere of
underground politics , intrigues and unxieties. He cames ta believe that he himself is under
surveillance by the government and imagines scenes of po/ice torture. Due ta his useless search
and the silence that surrounds his brother's case he reaches o conclusion: they, the military
regime, have kil/ed his brother and they want us to kil/ him, foo, within ourselves . . .

F

T

There is growing resurger:ıce of cinema in Chile, eighteen years after the Pinochet coup threw o
generatian of talented filmmakers info exile. IMAGEN LATENTE by Pablo Perelman, one of the
new generatian film makers in Chile, is o stunning example of what can be done with limited
means. Partly autabiographical, this is o sincere, honest and modest film. "My brother Juan
Carlas was arrested in February 1975. He spent eight days in o "torture house" cal/ed "Vi/la
Grimaldi" and then he disappeared. . . Since 1 am o cineaste, it is logical that 1 thaught of making
a movie about it. But what was the use?. . . This movie talks about o condition we all in some way
ar anather share: that af indireel victims of repressive violence in Latin America; that of the brother
of a lost person in Chile'; says the director.

Bom in / 948 in Santiago, Chile. He
studied engineering at the Santiago
University and Cinema at the
Brussels Institute, Belgium. During
1972, he folla"Ned courses on
documentary film at DINAC. In
1973 he was assistant director on
"La Tierra Prometida " by Miguel
Littin. Later, in 1 974, he co-directed
o feature film cal/ed '1'\ la sombra
del sol" together with Silvio
Caozzi. He made same
documentaries. During o caurse on
Video Music, he produced
"Sambaye" (/980),
"Friedrichschafen" (1981), and "En
un lugar de America " (1982).
IMAGEN LATENTE is his first feature
film.

YASAK GÖ R Ü N T Ü L E R

SSCB

FORBIDDEN IMAGES

USSR

MÜ DAHALE

INTERVENTSIYA
INTERVENTION

Yönetmen/Director: Gennadi Paleka Senaryo/Screenplay: Bosed on the play bylev Slavin
Görüntü Yön ./Cinematography: Vladimir Burykin, Yevgeni Mezentsev Müzik/Music: Sergey
Slonimsky, ployed by leningrod Philhormonic Orchestro Oyuncular/Cost: Vladimir Vissotsky,
Helena lvliyevo, Voleri Zolotukhin, Olgo A rosevo, Yelim Kopelyon, Yuri Tolubeyev Yapımi
Production Co. : lenfilm Studio Dünya H akları/E xport Agent: Sovexportlilm, Koloshny pereulok

14, Moscow 1 03009, USSR; Tlx: 4 1 1 1 43 sel su

1 968 - 1 987 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 94'
oloko'nın filmi, 30 yıllık kalıplaşmış devrim görüntülerine karşı çıkorak 20'Ii yılların tiyatro ve
sinemosının o sıcak ve coşkulu havasını yakalamayı deniyor. Mekan, burjuva kapitalistlerin
soytorıloro benzediği, polis ve ordunun ise devrimci ovıno çıktığı Odesso'dır. Kohromonımız
ise Broodsky ya do Voronov adında bir türlü yokolonomoyon bir komünist kışkırtıcıdır. Karmaşık,
parlak renkli, sirk benzeri dekorlar arasında, inanılmaz donsçı kadın orduları ve dağaçioma kabare
gösterilerinden oluşan "numaralar" aracılığıyla, devrim bireysel _ve tarihsel bir düzeyde çizilmiş.
Gerçeküstücülükle kaba fors ve güldürü orasında gidip gelen MUDAHALE, karmaşık dekorlorı,
1 920'1eri çağrıştıran müzikleri ve birinci sınıf oyuncuları ve hızlı kurgusu ile göze çorpmokto. Ve
bütün bu moskorolığın altında ürkütücü bir gerçeklik duygusu saklı. . .

P

Gennadi Poloko, 1968'de lenfilm tarafındon çekilen ve ancak 1 987'de gösterime girebilen tek
deneysel filmi MÜDAHALE yüzünden sonsürle uzun süre mücadele etti. Herhalde yetkililer,
1 967'de Poloko'don Ekim Devrimi 'nin 50. yıldönümü için bir film yapmosını istediklerinde ortoya
böyle bir filmin çıkacağını düşünmemişlerdi. Sonuçta filmi beğenmediler ve 20 yıl süreyle rafa
kaldırdılar. Yönetmenin amacı, etkileyici bir film ortoya çıkarırken "devrim kavramını yüceltmekten
koçınmok"tı. Sonuç, " 1 968'de Fellini ile Gadord birlikte Kızıl Ordu'lu bir kabare gösterisi
yönetseydi, ne olurdu?" sorusunun yanıtı. Kuşkusuz her bakımdon oldukça değişik bir film olon
MÜDAHALE milliyetçi filmiere şaşırtıcı bir yaklaşım.
oloka's film goes against 30 years of formular revolutianary peans and to capture again the
exuberance and sincerity af the 20s theatre as well as cinema. The setiing is Odessa,
where bourgeais capitalists made up /ike clawns, and the po/ice and the army are hunting
revolutianaries; and the hera is Bradsky ar Voronav, an uncatchable communist agitator. Amongst
elaborate, brightly-coloured circus-style sets, and via o successian af "numbers" - amazing
female, daneing armies and more intimate impravised cabaret turns - the revalutian is painted on
an individual and o histarical /eve/. Running from surrealism to broad farce and slapstick,
INTERVENTSIYA boasts sophisticated decors, music recai/ing the 1920's, top-class actars and
rapid-fire editing. And in the midst of all the buffanery it retains an eerie feeling af total truth . . .

P

GENNADI POLOKA

1 930 yılında Sibirya'da doğdu.
Müzik okuluno devam etti, tiyatro
tasarımcısı olarak colıstı,
.
Moskova'da oyun� ulu k eğitimi
gördü, 13 lilmde rol aldı, otletizm
yaptı, TV'de spor yorumcusu oldu,
ve gazetecilik yaptı. 1 957'de VGI K
Sinema Okulunu bitirdikten sonra,
Bornet, Aleksondrov, Royzmon,
Noumov ve Alev gibi yönetmeniere
yardımcılık yaptı. 1 957'de
gerçekleştirdiği kısa film " Life 1
Yaşam" ve 1 958'de yaptığı belgesel
"Our Guests 1 Konuklorımız" don
sonra, ilk konulu filmini 1 962'de
çekti.
Bom in / 930 in Siberia, USSR. He
aftended music school, worked as
o theatre designer, studied aciing in
Moscow, appeared in 13 films, took
part in athletics, became o sports
commentotor for TV, and alsa did
same journalism. In 1957 he
graduated from VGIK Film School,
subsequent/y working as an
assistant to directors /ike Barnet,
Aleksandrov, Rayzman, Naumov
and Alov. Fallawing the short "Life"
(1957) and the documentary "Our
Guests " (1958), he made his
feature debut in 1 962.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 962 Kopraneviye syeti 1
Naylon Ağlar
1 966 Respubliko ShKID 1
ShKID Cumhuriyeti
1 970 Odin iz nos 1 Bizden Biri
1 973 Odinozhdy odin 1 Bir Kere Bir
1 981 Noshe prizvoniye 1 Çoğrımız
(3 bölümlü/port TV film)
1 986 Ya - vozhoty forposta 1 Ben,
Gene Bir ileri Korokol Öncüsü
1 98 7 lnte �entsiyo 1 Müdahale

Gennadi Palaka had o run-in with the censars over his single experimental film INTERVENTSIYA,
produced by Lenfilm in 1968 and released only in 1987. lt seems clear that when, in 1967, the
autharities cammissianed Paloka ta make o film celebrating the 50th anniversary of the October
Revalutian, they did not expect what they gat. At any role, they didn't /ike it when they gol it,
and it lay on the shelf far 20 years. The director's idea was "to ovoid cononising the image of
the revolution" while making o hit film; the result looks /ike what might happen if, for example,
Gadard and Fellini joined forces in 1 968 to co-direct o cabaret show with the Red Army. Bizarre
by any accaunt, INTERVENTSIYA is an astonishing way to approach o patriotic film.
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C E ZAY i R - I TA LYA
A L GERIA - ITAL Y

CEZAYiR SAVASI

LA BArrAGLIA DI ALGERI
THE BATTLE OF ALGIERS

Yönetmen/Director: Gillo Pontecorvo Sena ryo/Screen p l a y : Franco Solinos Görüntü Yön . /
Cinematography: Morcello Gotti Müzik/Music: Ennio Morricone, Pontecorvo Oyuncular/Cast:

Jean Martin, Yocef Soodi, Brohim Hoggiog, Tommasa Neri, Fowzio El Kader, Michele Kerbosh,
Mohomed Ben Kossen Yapım/Production Co. : Cosboh Films(Aigerio). lgor Films (Rame) Dünya
H a kla rı/Ex port Agent: Cineteco Nozionole di Roma
1 965 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 1 20 '

k i m 1 957. Cezayir Kurtuluş Ordusu ' na (FLN) üye A l i Lo Pointe evinde A l boy Mothieu ve
Fransız askerleri taralındon tuzağa düşürülür. Son üç yılı düşünür genç adam . . . 1 954. Adi bir
sokak suçlusu olon Ali hapisten
çıkar. FLN 'ye bağlılık sınavındon geçtikten sonra, liderliğe
.
yükselir. FLN kentin merkezind eki kale benzeri Cosboh'ı boşaltorak Fronsızloro karşı bir direniş
merkezi haline getirir. Aralarında nüluzlu polislerin de bulunduğu Avrupa kökenli aşırı güçler,
Cosboh'ın bazı kesimlerini havaya uçurorok karşı saldırıya geçerler. FLN misilierne olarak halka
açık yerleri bombalamoya başlar. Fransız hükümeti bölgeye yörede yaşoyan Avrupalıların büyük
bir sevinçle karşıladığı poroşütçüleri yollar. Alboy Mothieu bir dizi tutuklama sonunda tutukluların
ağzından bilgi olmak için işkence uygulamoya başlar. .
"Eğer daha önce ünlü bir filme aynı isim verilmemiş olsaydı, CEZAYiR SAVAŞI 'na "Bir Ulusun
Doğuşu" adını verecektim. Gerçekten de öykünün asıl onlattığı şey bu. Cezayir ulusunun
doğuşunun halka getirdiği acılar ve üzüntüler hakkındadır bu film ." Cezayir'de milliyetçi hareketin
doğuşunu ve bağımsızlıkton beş yıl önce Fransızlar taralındon ezilişini onlaton filmini böyle
tanımlıyor yönetmen Pontecorvo. Bu son derece politik film, aynı zamonda bir insanlık belgeselidir
ve propoganda amacı gütmez. Belgesel film biçemi kullanılmasına rağmen, olayları tororken
gerçek görüntülere yer verilmemiştir. Bu " ü rkütücü film", kent gerilla savaşını onlaton bir elkitabının
sinema uyarlaması soyıldığındon, Fransa'da yıllarca yosoklonmıştı .

E

O

ctober, 1 957. Ali Lo Pointe, o leoder of the Algerion Liberalian Army {FLN}, is tropped
in his house by Calanel Mothieu and his French soldiers. He reminisces over the post
three years . . . 1 954. Ali, o petty street criminol, is releosed from prison. Nter passing o
test of loyolty to the FLN, he is co-opted info the leodership. The FLN begin to cleor the fown
centre's fortress-/ike Cosboh of vice and erime and if soan becomes the fortified centre of
resistonce to the French. European extremisfs, including prominent po/ice oHicers, counter-ottock by
blowing up secfions of the Cosboh. The FLN retaliale with o terrorist compoign of bombings in
public ploces. The French govermeni sends in porotroopers, who receive o h uge welcome from
the European populotion. Co/one/ Mothieu swoops to moke orrests and uses torture to extroct
confessions and information . . .
"If o fomous film with the same title had not olreody existed, 1 should have liked to co// LA
B4TAGL/A DI ALGERI " The Birth of Notion'� This, in foct, is the sense o f the story. Becouse it tel/s
of the poins and the locerofions which the birth of the Algerion notian brought to all ifs people."
In his own words, the director Pontecorvo thus deseribed his film of the rise of the notionolist
mavement in Algerio and its crushing defeot by the French five years before independence. lt is on
overtly politicol film bul it is o/so o human document, not o propoganda piece. /ts style is o
documentory one, yel the film uses no newsreel footoge to construct its events. lt is o "frightening
film' ; so much so that it wos bonned in Fronce for years os it wos considered os o movie
textbook of urban guerillo worfore.
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GI LLO PONTECORVO

1 9 1 9 yılında ltolya'do Pisa'do
doğdu. Kimya öğrenimini yarıda
bırakorak gozeteciliğe başladı.
1 950 yılında Roberto Rasellini'nin
"Poisa"sını gördükten sonra,
yüreğindeki sinema aşkının, ses ve
imge orasındaki ilişkiye duyduğu
tutkunun farkına vardı. Dakuzununun
müziğini de bestelediği 12 belgesel
ve 6 kanulu film gerçekleştirdi.
" Kapa" filmi Oscor'o aday
gösterildi. Müziğini de bestelediği
LA BATAGLIA DI ALGERI üc daldo
Oscor'a aday gösterildi v� Venedik
Festivali'nde Altın Aslan Ödülü aldı.
Born in Piso, ltoly in 1919. A fter
having broken oH his chemistry
studies and worked os o iournolist,
he discovered his love for film and
his passian for the relotionship
between sound and image when
he sow Roberto Rossellini 's "Poisa "
in /950. He made 12
documentories - composed the
music for nine of them - and six
feoture films. His film "Kapa" wos
nominoted for on Oscar and LA
B4TTAGLIA DI A LGERI, for which he
o/so wrote the music, rec�ived three
Oscar nominotions and Golden
Lion prize ot the Venice Festival.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 956 Giavonno
1 957 Lo grande sırada ozzurro 1
Büyük Mavi Sokak
1 960 Kapa
1 966 Lo battaglia di Algeri 1
Cezayir Savası
1 969 Queimada! 1 I syan
1 980 Operation Ogro

Bu filmin gösterimi "Cinetico
Nozionale di Romo"nın değerli
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
The screening of this film has been
possible with the valuoble cooperotion
of "Cinetico Nozionole di Roma".

VAKKORAMA'nm değerli katkdanyla gerçekleştirilmiştir.
1 t\/R should /ike ta thank VAKKORAMA for their contrib utions.

AM E R I KA D U Ş L E R I
DREAMS O F AMERICA

MACA R l STA N
HUNGA R Y

Tl PKI AMERi KA
TiSZTA AMERiKA
JUST L IKE AMERICA

Yönetmen/D irector: Peter Golhar Sena ryo/Screenplay: Peter Esterhazy, Peter Golhar Görüntü
Yön./Cinematography: Zoltan David Kurgu/E diting: Maria Nagy Müzik/Music: György
Selmeczi Oyuncular/Cast: Andar Lukats, Trula Hoosier, Stofford Ashodi, Erika Bodnar, Antal
Maran Jr., György Cserhalmi Ya pım /Produdion Co. : Young Cierma, Tokyo 1 Mofilm-Hunnia
Studio 1 Mokep Dü nya Hakla rı/Export Agent: H UNGAROFI LM, Budapest V., Bathori utco 10,

H U N GARY; Tlx : 225768; Fax: 36 1 531 850
1 987 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 9'

u
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ç kişilik bir Macar ailesi, bir turlo New York'a giderek uzun süredir kurdukları düşü
gerçekleştirirler. Gördükleri herşey anları şaşırtır. 40 yaşındaki baba, Frigyes Tolgyesi,
gruptan ayrılarak düğerlerini kaybeder ve sonunda Branx'un sakaklorında dolaşıp, orada
yatıp kalkan bir serseri olur. Kısa bir süre sonra, genç zenciler David ve Jude'la tanışır. Birbirlerinin
dilini konuşamazlar, ama bu hiçbirini rahatsız etmez. Birlikte gezip !azarlar. Başları derde
girdiğinde de birlikte kaçarlar. Ama siyah bir arabayla peşlerine düşenler polis değildir. Çok
geçmeden Tolgyesi, istemeden casuslu, malyalı bir işe bulaştığını anlar. .
Peter Gothar, Birinci Taormina Uluslararası Film Festivali'nin Genç Sinema '85 bölümünde, En iyi
Yönetmen Ödülü olarak kazandığı parayı bu !ilmin yapımında kullandı. TlPKI AMERiKA, Amerikan
Rüyasının varolmadığını ve orada da yaşamın Macaristan'daki kadar zor olduğunu gösteriyor.
Golhar'ın filminin genel mesajı karamsar olabilir, fakat iyimser düşlerin uçuştuğu anlar da var
şüphesiz. Film, muhteşem dekorlar arasında ve bezgin New York arka sakaklarında çekilen şaşırtıcı
görüntülerle dolu.
family of three Hungarions have their long-awaited dream come true when they iourney
lo New York City as members of o tour group. They are taken aback by everything they
see. Frigyes Tolgyesi, the forly-year-old husband, breaks away from the group and soan
misses them lo end up as o vagranl wandering through and sleeping in the slreels of the Bronx.
He meels David and Jude, both young and black. They are unab/e to communicale, bul this
doesn't seem to bather any of them. They play and foo/ araund together. Whenever they gel info
o fix, they lake off together, fleeing their pursuers. The lotter are not paliceman though, bul two
men who trail them in o black sedan. Tolgyesi soan underslands that he inadverlently became
involved in o spy-ring cum mafia affair. . .

A

The prize money garnered from the Best Director Prize a t the First Taormina International Film
Festival's Young Cinemo '85 seetion was pul lo good use in the funding for this film by Peter
Gothar. TiSZTA AMERiCA has as its point that the American Dream does not exist, and that it is
as difficult to live !here as il is back in Hungary. The overall message of Gothar's film may be
pessimistic bul il alsa has its momenls of optimistic flights of fancy. The film has same superb set
pieces and slriking use of of down-and-out New York locations.
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PETER GOTHAR

1947 yılında, Macaristan'ın Pecs
kentinde doğdu. 1965'de Ziraat
Okulu'na girdi ama ertesi yıl
Budapeşte Üniversitesi'ne geçti.
Tiyatro eğitimi gördü ve 1974'de
Hükümet tarafından isletilen TV
kuruluşunda yönetme� yardımcısı
olarak göreve başladı. 1975 yılında
Tiyatro ve Sinema Sanatı
Akademisi'nden, film ve TV
yönetmenliği derecesini aldı. Bu
dönemde fotoğrafçılığa do oldukça
merak sarmıştı ve eserleri
sergilenmişti. ilk filmi, "Değerli Bir
Gün" çok büyük başarı kozandı ve
Venedik Festivali'nde Altın Aslan
ödülüne layık görüldü. Daha sonraki
filmlerinde de aynı başarıyı sürdüren
Gothar, su sıralarda Macaristan TV
Kuruluşu � un müdürüdür.
Bom in 1947 in Pecs, Hungary. He
enlered Agricultural College in 1965
before transferring to Budapest
University o year later. He went on
lo study drama and in 1 974
became assistant director for the
government run television network.
In 1975, he look o degree in film
and TV direeling from the Academy
of Theatre and Film Art. In the
meonlime he wos deeply involved
in photogrophy and his pictures
were exhibited. His first feoture film
"Aiondek ez o nap/A Priceless
Day" was o thundering success
and won one of the Golden Lions
at the Venice Festival. Success
repeated itself with his loter films.
At the preseni he is the director of
the Hungarian TV Network.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 979 Ajondek ez a nap 1
Değerli Bir Gün
1 981 Megall az idö 1
Zaman Durdu
1 985 Time 1 Zaman
1 98 7 Tiszta Amerika 1 Tıpkı Amerika

STROSZEK
WERNER HERZOG

Yönetmen/Director: Werner Herzog Sena ryo/S creenplay: Werner Herzog Görüntü Yön . /
Cinematography: Thomas Mauch Kurgu/Editing: Beate Mainka-Jellinghaus Oyuncular/Cast:

Bruna S., Eva Mattes, Clemens Scheitz, Wilhelm von Hamburg, Burkhard Driest
Yap ı mcı/Producer: Werner Herzog Ya pım/Production Co. : Werner Herzog, Film
Production/Skelling Dünya Hakları/Export Agent: Cine-International, Filmvertrieb GmbH, 400
kg, leopoldstr. 1 8, 8000 München 40, FRG; Tlx: 521 5455 cınt d
1 977 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 1 08 '

S

treszek hapisten çıkar ve isteksizce Berlin'in "özgürlüğüne" döner. ilk kez olmamaktadır b u :
dostları, "ailesi", evi içerisidir. Ama kendisi gibi kötülüklerle dolu bir dünyada sürüklenen
fahişe Eva ile tanışınca Streszek için yeni bir yaşam başlar. Sokaklarda müzisyenlik yapan
Streszek'in kazandığı sınırlı parayla kendilerine bir yuva kurmaya çalışan çift, üç kadın simsarının
saçtığı kötülükler sonucu ayrılma tehlikesiyle sürekli karşı karşıyadırlar. Garip komşuları Herr
Scheitz'la birlikte talihlerini Kuzey Amerika'da denemeye karar verirler. Bir süre herşey yolunda
gider, ama hepsi incinmiştir; kötülüklerden uzak yeni evlerinde salacak kökleri yoktur. Streszek'in
dediği gibi, "Itiraf etmeliyim ki bu dili anlamıyorum, ama kulağımda birşeyler kalıyor."
Bu öyküde, Kuzey Wisconsin'in ücra köşelerinde "Vadedilmiş Topraklar"ı arayan üç yenik insan
çok farklı birşey bulacaktır şüphesiz. Fakat bütün acı ironisine karşın film, Herzog 'un hayatta
kalabilmemiz için tek çıkar yol olarak nitelediği, doğal ve cana yakın bir mizohio dolu.

S

troszek is released from prison, not for the first time, and returns to the "freedom" of Berlin
only reluctantly, for his friends, his "family '; his home are on the inside. Nonetheless, a
new life begins for him when he meets Eva, a prastitute as adrift in a haslife world as he is.
With Stroszek making a meager living as a street musician, the couple attempt to establish a
home, only to find it constantly in danger of disintegration because of the violent hostility of o trio
of pimps. With Herr Scheitz, an eccentric neighbour, they decide to seek their fortune in North
America. For a time things go well, bul they have all been damaged; even if it were possible to
do so in their new inhospitable environment, they have no roots to plani. As Stroszek says, "/
don't understand the language, admittedly, bul samewhere there's o catch in it."
In this balladic ta/e of three oddly assorted losers who try to find the "Promised Land" in the
backwoods of Northern Wisconsin, of course what they discover there is something altagelher
different. But for all its bitter irony, the film is full of a spontaneous and sympathetic humor which,
Herzog seems to suggest, may be our only conceivable means of survival.

1 942 yılında, Almanya 'nın
Sachrang kentinde doğdu. Altmışlı
yılların başında, Münih
Üniversitesi'nde ve Pittsburgh'da
Duquesne Üniversitesi'nde eğitim
gördü. ilk film senaryosunu 1 957'de
yazdı. 1 961 'de, ertesi yıl
gerçekleştirdiği ilk filmi " Herakles"
için para birikiirmek amacıyla,
geceleri bir demir-çelik fabrikasında
isci
· olarak calıstı. 1 974'de, sinema
t� rihçisi Lotte Eisner'ı ziyaret etmek
üzere, Münih'den Paris'e yürüdü.
Yapıtlarıyle çeşitli ödüller kazanan
yönetmen, 1 968'de "Yaşam
Belirtileri" filmiyle Berlin'de Gümüş
Ayı ve 1 982'de Cannes'da En Iyi
Yönetmen ödüllerine layık görüldü.
Bom in 1942 in Sachrang,
Germany. He is educated at the
University of Munich and Ouquesne
University, Pittsburgh in early sixties.
He wrote his first film script in 1 957.
In 1 96 1, he worked at night in a
steel factory to make money for
"Herakles ' ; his first film he realized
the next year. In 1 974, he walked
on foot from Munich to Paris to visit
film hisforian Lotte Eisner. He won
numerous awards and prizes for his
work, between them Silver Beor,
Berlinale for Best Film in 1 968 with
"Lebenszeichen 1 Signs of Life'; and
"Best Director" prize in Cannes / 982.

ÖNEMLi Fi LMLERi

SELECTIVE FILMOGRAPHY
1 968 lebenszeichen 1 Yasarn
Belirtileri
1 970 Auch Zwerge haben klein
angefangen 1 Cüceler de
Besta Kücüktü
1 972 Ag � irre, d er Zorn Göltes 1
Aguirre, Tanrıların Öfkesi
1 974 Jeder für sich und Gott
gegen aile 1 Herkes Kendi
Basına
ve Tanrı
'
H e rkese Karsı
1 976 Herz aus Gl� s 1 Sırça Kalp
1 977 Streszek
1 9 79 Nosferatu Woyzeck
1 982 Fitzcaraldo
•
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AM E R i KA D Ü Ş L E R i

ABD

DREAMS O F A M ERICA

USA

YOLSUZLAR

RIOING THE RA/LS
NEIL HCLLANDER

Yönetmen/Director : Neil Hallander Senaryo/Screenplay: Neil Hallander Görüntü Yön . /
Cinematography: John Cressey Kurgu/Editi n g : Volerie Schwartz Müzik/Music: Gol! MocDermot
Oyuncular/Cast: Jim Bobchok, Jose lunigo Ya pımcı/Producer: Neil Hallander Ya pım/Production
Co. : Adventure Film Productions, 89 bis Rue Blomet, 750ı5 Paris, FRANCE; Tel : 33 ı 48425 ı 3 ı
Dü nya H a k l a rı/Export Agent: les Films d u Volcon, 2 7 , rue d e l o Butte oux loilles, 750ı3 Paris,

FRANCE; Tlx: 205637 lilmvol; Fax: 33 ı 45650747
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'

ew York borsasında varını yağunu yitiren, alacaklıları peşini bırakmayon Sam Spencer,
çevresi taralındon dışlonır ve birden kendini beş parasız New York sakaklorında bulur. Hiç
dostu yaktur ve ono tek yardım Colilarnio'don bir iş teklifi olarak gelir. Ancak oraya
gidecek kadar porası almayon Sam , trenden trene atlayarak batıya doğru yola çıkar. Sam,
serserilik odobını öğrenmeye çalışırken, yolda Meksikolı koçok göçmen Enrique (ve köpeği) ile
karşılaşır. Enrique ono, trenlerde ve yeryüzünün en zengin ve ulu ülkesinin göbeğindeki insan
çöllerinde yaşamı sürdürebilmenin yollarını gösterir. Film bu ikisinin ülkenin bir ucundan diğerine
yaptıkları, hayatta kalma çabasıyla dolu yolculuklarının acımasız güncesidir.

N

Çağdaş para kozanma yollarının bayolığının ve ono bağlı ırkçılık ve yoksullar üzerindeki baskının
yanıltıcı yolınlıkto bir eleştirisi olan Neil Hallander'in bu ilk filmi, günümüz Amerika'sı üzerine
dikkate değer bir yorum. "Amerikalı serseri neredeyse masaisı bir kişiliktir: sınırsız özgürlüğün son
simgesi; bedova yolculuk edip, dağanın verdikleriyle beslenen sürekli gezgin. Yüzeydeki bu
özgürlüğün altında yolan gerçekse üzücüdür: toplumun dışladığı bir gezginler kalanisi, talihsiz ve
sevil meyen insanlar", diyor yönetmen . Hallonder, ı 987'de iki oy yük trenlerinde yolculuk ederek
yaksullar evinde uyumuş, kamp ateşlerinin çevresinde çöp tenekeleri yokorak günler geçirmiş.
Gerçekçi Sinema biçemiyle çekilen YOLSUlLAR bu yolculuğun bir ürünü. Getirdiği sert eleştirilerle
etkili bir ilk fi l m
.

iped out by a crash on the New York stock market and harassed by his creditors, Sam
Spencer fal/s through society 's net and suddenly finds himself broke on the streets of
New York. He has no friends and his only helping hand is in California where he gets
o ;ab offer. But with no money to get there, Sam heads west the only way he can afford,
hopping trains. Struggling to learn the ropes o f being a hobo, Sam meets en route Enrique, a
Mexican illegol immigrant (and his dog) who instructs him in the means of survival on the trains
and in the human wastelands of the underbelly of the richesi nalian on earth. The film is a
graphic chronicle of their ;ourney of survival across the country.

W

A deceptively simple critique of the crudity of modern maney-making and its cancomilani racism
and repression of the poor, Neil Hallanders first feature is a remarkable commentary on
contemporary America. " The American hobo has become an o/most mythical figure, the /asi
symbol of frontier liberty, a perpetual wanderer who Irave/s for free and lives off the !and. The
(eality behind that apparent freedam is a sad one - an ilinerani colony of society 's re;ects, the
unlucky and the unloved'; says the director who, himself, has travelled in 1987 for two months on
freight trains, slept in the missions and spent a lot of time standing araund campfires and buming
trash barrels. RIOING THE RA/LS, shot in a cinema-verife style, is the resul! of that voyage. An
impressive debut with a twist in the ta/e.
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ı 939'da New York'ta doğdu.
Washington Üniversitesi ' nde toplum
psikolojisi dalında doktorasını
yaptıkton sonra, aynı üniversitede
öğretim görevlisi olarak kaldı.
ı970'de üniversiteden ayrılorak bir
dünya gezisine çıktı. Beş yıl
Avrupa'da kaldı, ı 975'te Atlontik'i
geçti, Güney Amerika'yı keşfetti ve
56 gün boyuneo Pasifik'te yelken
açtı. Asya'da yazar olarak çalıştı . . .
Sonunda, 1 979 yılında Poris'e
yerleşti. Yazdığı kitaplardon biri
televizyono uyorlondı. ı 983 yapımı
bu TV dizisini gerçekleştiren iki
yönetmenden biriydi 1 984'te bir TV
belgeselinin yönetmenliğini üstlendi.
YOLSUlLAR ilk konulu filmidir.
.

Bom in 1 939 in New York City.
He goined a Ph. O. in social
psychology from the University at
Washington and then remained at
the University to teoch the sub;ect.
He left in 1970 to travel the world.
He spent five years in Europe,
crossed the A tlantic in 1975,
explored South America, and spent
56 days saiting the Pacific. A fter
working as a writer in Asia, he
settled in Paris in 1979. One of his
books turned info o TV series,
which he co-directed in 1983. He
alsa directed a TV documentory
(1984). RIOING THE RA/LS is his
first feafure film.
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GiZEM TREN i

MYSTERY TRAIN
JIM JARMUSH

Yönetmen/Director: Jim Jormush Seno ryo/Screenploy: Jim Jormush Görüntü Yön . /
Cinemotogrophy: Robby Müller Kurgu/Editing: Melody London Müzik/Music: J o h n Lurie
Oyunculor/Cost: Youki Kudoh, Mosotoshi Nogose, Cinque Lee, Screomin' Joy Howkins,
Nicoletto Broschi, Elizabeth Brocco, Joe Strummer, Rick Aviles, Steve Buscemi Yo pımcı/Producer:
Jim Stark Yo pım/Production Co. : Mystery Train Ine., 24 Prince Str. , New York, N .Y. 1 0012, USA;
Tel : 212 2261 341; Fax: 21 2 2262054 Dünya H o k l o rı/Export Agent: Christa Saredi, Steinstrasse

2 1 , CH-8003 Zürich, SWITZERLAND; Fax : 41 l 4637180
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 0'

emphis, Tennessee'de, yirmidört saat içinde geçen bu zaman komedisi biroraya gelip
yrılan, yolculuk eden ve kendi yaşadıkları karşısında dehşete düşen insanları anlatıyor. Bu,
Elvis görüntüleri ve yalın gülmece sahneleriyle dolu bir Memphis noktürnü: Japon turistler
Gracelond'e mi yoksa Sun Stüdyolarına mı gideceklerine bir türlü karar verememezler sıradan bir
Romalı dul ve koçok bir kadın aynı adayı paylaşmaya karar verir, terkedilmiş bir koca ve berber
kayınbiraderi üzüntülerini burbonlo unutur. Görünüşte ayrı bu üç bölümdeki olaylar, aslında aynı
ses ve görüntüleri payloşıyor. Bu b;r yol filmi ve ona eylem yürümek. Bu da hareketleri izlemeyi,
korelerin yatay olarak gelişimini kolaylaştırmak bakımsız sinemaları, çöplükleri ve terkedilmiş benzin
istasyonlarını perdeye getirmekte.

M

"Nedense, "Cennetten de Garip" ve " Down By Law"ı do içeren bir üçlemenin son filmi gibi
geliyor bu bana. Aslında GiZEM TRENi'nin kendisi üç ayrı, fakat birbirine bağlı öyküyü anlatan
bir üçleme, birkaç hayalet öyküsünden oluşan Japon filmleri, yo da romantik komedileri biroraya
getiren !talyan filmleri gibi. Oysa Memphis'te hayaleti gören ltalyon, romantik eğilimleri olonlar da
Japon ve her zaman olduğu gibi !ilmin sonunda ortalık korışıyor. Karakterler hiç tonışmasa da,
GiZEM TRENi'nin ayrı bölümleri yalnızca bir maske ve üç öykü, aynı trenin çektiği üç ayrı vagon;
"Canterbury Hikayeleri "nin çağdaş, minimalist bir çeşitlemesi," diyor yönetmen.
temporal comedy that takes place within one fwenty-four hour period in Memphis,
Tennessee, about people connecting and disconnecting, Irave/ing the road and being
awed by their awn experiences. This is o Memphis nocturn complete with E/vis sightings
and similarly serene slapstick: Japanese touris/s argue whether to visit Graceland or Sun Studios;
o mob widow from Rame and o runaway wife agree to share o room in o flaphouse; an
abandoned husband and his barber brother-in-law drown their sorrows with bourbon. Seemingiy
three separate episodes, these events actually borrow sounds and images from one another. lt's o
road mavie, and walking is its primary movement, which allows o lot of tracking, making the
frames evolve horizontally, reveo/ing dilapidated movie theaters and junkyards and abandoned
gas stations.

A

"For same reason, 1 think of it as the fina/ film in o trilogy formed o/so by "Stranger Than
Paradise" and "Down By Law'� MYSTERY TRAIN, in fact, is itself o trilogy which includes three
separate but cannected stories, /ike those Japanese films madeup of several ghost stories, or the
/ta/ian anes cansisiing af romantic comedies. But in Memphis, it's the /ta/ian who is visited by o
ghost, and the Japanese who are romantica/Iy inclined, and as usual, everything gets pretty
fucked up by the end. Although the characters never really meet, in MYSTERY TRAIN the episodic
form is fina/Iy just o disguise, and the three stories just separate cars pul/ed by the same train, o
modern, minimalis/'s version of the Canterbury Ta/es ' ; says the director.

l 953'te Akron Ohio'da doğdu.
lllinois Evanston'daki Northwestern
Ü niversitesi, Medili Gazetecilik
Okulu ve Güney Carolina'daki
Columbia Ü niversitesi 'nde öğrenim
gördü. 1976-79 yılları arasında
New York Üniversitesi Sinema
Okulunda N icholas Ray'in esistanı
oldu. l 980'de Ray'in yapımcı
esistanı olarak calıstı. Daha sonraki
yıllarda kendi fii ml � rini yönetti. 80'Ii
yılların en başarılı genç
yönetmenlerinden biridir.
Bom in Akron, Ohio in 1 953. He
was educated at Northwestern
University's Medili School of
Journalism, Evanston, 1//inois, and
Columbia College, South Carolina.
During 1 976-79 he was o teaching
assistant to Nicholas Ray at New
York University Graduate Film
School, and in 1 980 worked as o
production assistant on Ray's film.
He then began making his own
films. He is one of the most
successful young directors of the
Eighties.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1980 Permaneni Vacation 1
Sürekli Tatil
1 982 Stranger Than Porodise (Part
One: The New World) 1
Cennetten de Garip (ilk
Bölüm: Yeni Dünya) (short 1
kısa Film)
1 984 Stranger Than Poradise 1
Cennetten de Garip
1985 The Lody Don't Mind 1 Hanım
Aldırmaz (short 1 kısa film)
1 986 Down By Low 1 Yukarıdakiler
Callee and Cigorettes 1
Kahve ve Sigara
(short 1 kısa film)
1 987 Sightsee 1 Manzora
(short 1 kısa film)
1 988 Callee and Cigarettes - Port
Two 1 Kahve ve Sigara - ikinci
Bölüm
1 989 Mystery Train 1 Gizem Treni
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i Ki ARADA Bi R DEREDE

NESTO IZMEDJU
SOMETHING IN BETWEEN

SRDJAN KARANOVIC

Yönetmen/D irector: Srdian Karanovic Sena ryo/Screen p l o y : Srdian Karanovic, Milesav
Marinovic, Andrew Horton Görüntü Yön./Cinemotogrophy: Zivko Zalar Kurgu/Editing: Branka
Ceperac Müzik/Music: Zoran Simianovic Oyunculor/Cost: Caris Corfman, Predrag Manoilovic,
Dragan Nikolic, Zorka Dorknic-Manoilovic, Renata Ulmanski Yopım/Production Co. : Centar Film
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film yu

ı 983 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 ı 07'

G

�

enç Amerikalı gazeteci Eva, � evgilisind �n ayrılır ve değişiklik iç in istanbul'da yaşayan ir
. .
arkadaşına gitmeye karar verır. Belgrad da uçak değıştırmek ıçın beklerken, New York dan
tanıdığı genç doktor Janko'yu arar. Ancak Janko evde yoktur. Onun en iyi arkadaşı Marka
Eva'yı ağırlar. Eva geceyi onunla birlikte geçirir ve Belgrad'da bir süre daha kalmaya karar verir.
Janko'yu bularak ona aşık olur. Bundan sonra geçen oltı hafta içinde, bu üç kahraman Doğu ve
Batı arasındaki oykırılıklarlo dolu bir dünyoda kendi kimliklerini ve onlarnlarını orarlor. Evo, duygusal
ilişkilerine hoşgörü göstermeyen Yugoslov gerçeği karşısında coşkusunu yitirir. . .
Bu çağdaş öykü New York, Belgrad, Dubrovnik ve istanbul'da' geçmekte. Sıcak, güldürücü ve
doğal bir !onda anlatılan iKi ARADA BiR DEREDE aynı zamanda toplumsal bir eleştiri.
va, o young American reporter, leoves her boyfriend and, fo change her mood, decides fo
ioin o girlfriend who lives in Istanbul. During o s top over in Be/grade, she looks for Jonko, o
young M.O. whom she once knew in New York. Since he is not home, his bestfriend,
Marka, tokes core of her. She spends the night with him. Then, Eva decides fo sfoy o while in
Be/grade. She finds Jonko and fo// in love with him. During the next six weeks, these three heroes,
cought in o world full of controdictions of the East and the West, search for their own identity
and meoning. Evo 's enthusiosm canfronting the Yugoslov reality which doesn't tolerofe her
sentimentol relotions wi/1 soan fade owoy. . .

E

This is o confemporory story which unfolds in New York, Be/grade, Dubrovnik and istanbul. To/d in
o worm, humorous and sponfoneous monner, NESTO IZMEDJU is o/so o sarf of social
commenfory.
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ı945'de Belgrad'da doğdu. Prag 'da
FAM U ' nun yönetmenlik bölümünü
bitirdi. Bugüne değin yetmişin
üstünde TV belgeseli, " Pogledsi me,
nevernice/Bana Bak, Hain Kadın"
( 1 974) adlı bir TV filmi ve "Grlom
u iagode/Pervasız Yıllar" ( 1 975) adlı
ünlü bir TV dizisi yaptı. Birçok ulusal
ve uluslararası ödül kazandı.
Bunların en önemlisi ı978
Cannes'da aldığı Uluslararası
Eleştirmenler ödülüdür. Geçen yıl,
istanbul Uluslarorası Film
Festivali'nde " Filmin Adı Yok"la En
iyi Film Ödülü Altın Lale'yi kazandı.
Bom in Belgrade in 1945. He
groduoted in film directian ot FAMU
in Progue, Czeshoslovokio. He has
since directed over sevenfy
television documentories os well os
o TV feofure, "Pogledsi me,
nevernice/Look ot me, You Foithless
Womon" (1 974) and o TV series,
"Gr/om u iogode/Reckless Years"
(1 975) . He won severol national
ond infernotionol prizes. The most
importont of these is FIPRESCI
oword he received in Cannes in
1 978. He won the Golden Tu/ip
oword los! yeor in lstonbvl
International Film Festival with "Zo
sodo bez dobrog noslovo ' �

FiLMLERi FILMOGRAPHY
ı972 Drustvena igra/
Toplumsal Oyun
ı978 Miris poliskog evecal
Yabani Ciceklerin Kokusu
ı980 Petriiin v��ad
Çiçeklerden Bir Taç
ı 983 Nesto izmed i u/
iki Arada Bir Derede
ı985 Jogode u grlu/Yutulması Güç
1988 Za soda bez dobrog
naslovo/Filmin Adı Yok
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YOL 1 , ABD

ROUTE ONE, USA
ROBERT KRAMER

Yönetmen/Director: Robert Kramer Görüntü Yön./Cinemotography: Robert Kramer
Kurgu/E diting: Guy Lecorne, Robert Kramer, Pierre Choukroun, Claire loville, Keia Kramer
Oyuncular/Ca st: Paul Mclsaac Yapımcı/Producer: Richard Copans Ya pım/Praduction Co. : RAI3
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Clavel, 750ı 9 Paris, FRANCE; Tlx: 240ı 73; Fax: 33 ı 42386044
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ol ı, Kanada'dan Key West Florido'ya, ABD'nin Doğu yakası boyunca uzanan otoyolun
adıdır. ı 936'da dünyanın en fazla kullanılan yoluydu burası. .. Oysa ı 988'de, süper
otobenların yanından, banliyölerin içinden geçen, bir ulusun tüm eski düşlerini kesen ince bir
asfalt çizgidir yalnızca. "Ama beş ay boyunca bu yolun filmini çekerken geçmişin değil, bugünün
dürüst ve hareketli bir keşfine çıkmış gibiydik. Dev otobanların, cam binaların gölgesinden geçtik
ama büyük sorunlar ve acılı zamanlarla çevrili bugündeyiz," diyor yönetmen.

Y

Kramer gezgin bir sinemacı, Paris'te yaşamayı seçmiş bir Amerikalı . Seksenli yılların önemli bir
kısmını Avrupa'da geçirdikten sonra, ülkesine dönüp Amerika'ya acımasız bir bakış yöneltiyor. Bize
burada değişik kökenli, farklı etnik, dini, siyasi ve toplumsal çevrelerden gelen insanların
portreleriyle dolu bir seyahatname sunuyor. Filmin, aşırı dincilerden Salem cadılarına; zenci
gelolarından kışlalara; Thoreau'nun Walden Pond kulübesinden Jahen Mansfield' in boynunun
vurulduğu arabanın bulunduğu garip müzeye kadar uzanan geniş bir kapsamı var. Kramer bu
kehanet filminde Amerika denilen devin hücrelerini ve çürümeye yüz tutmuş bir toplumu
tanımlamaya çalışıyor. Bunun için fazla uğraşmasına gerek yok: güçlü Amerika düşü gözümüzün
önünde yıkılıyor. Bu dört saat süren bir yolculuk, fakat bütün güzel yolculuklarda olduğu gibi
beğeni ve yoğun merak seyirciyi koltuğuna mıhlıyor.
oute 1 is o highwoy that runs from Canoda lo Key West Florido, olong the East Coost of
the USA. In 1936 it wos the most Irave/ed roodwoy in the world. . . In 1988 it runs beside
super highwoys and through suburbs, o thin stretch of ospholt cutling through all the old
dreoms of o notion. "But os 1 went down the road filming for five months, 1 had the impression
that we were not driving through the post ot all, but through o much more hanesi and dynomic
revelation of the present. We were in the shodows of superhighwoys and greot gloss downtown
centers, bul we were in the preseni surrounded by big trouble and hord times '; soys the director.

R

Kromer is o Iraveliing cineoste, on American who has chosen to live in Paris. After spending most
of the eighties in Europe, the feisty filmmmoker returns home to toke o hord look ot Americo. He
gives us here o trovelogue full of human porlroits, men and women of different bockgrounds, of
vorious ethnic, religious, politicol and social stonds. The ronge is enormous, from religious
fundomentolist to Salem witches; from black ghettoes to ormy comps; from Thoreou's Watden
Pond hut to o crockpot museum feoturing the cor in which Joyne Monsfield wos decopitoted.
Kromer tries to "describe the eel/s of this mommoth cal/ed United States '; in this prophetic film
obout o society on his woy to decompositioh. He doesn't need to tub-thump: the mighty
American dreom seems to crumble before our eyes. lt's o four-hour trip bul os with ol/ the best
journeys, pleosure and intense curiosity keep you riveted.

ı 940'ta New York'ta doğdu.
Üniversite calısmoları Batı Tarihi ve
Felsefe üz�rin d e yoğunlaştı.
Altmışlarda, 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/yeraltı ' '
yönetmenlerinden biriydi. Sinema
yaşamını ABD'de olduğu kadar
Fransa'da da sürdürdü. Filmleri
uluslararası festivallerde sayısız ödül
kazandı.
Bom in New York in 1940. His
postsecondory studies focused on
Occidentol History and Philospohy.
In the sixties, he wos closely
connected with the politicol
movements of the youth in the USA.
At thirty he had produced two
feoture length films considered
among the most imporlont mode
outside of Hollywood. He wos one
of the most imporlont underground
filmmakers in New York during the
70s. He has pursued his coreer in
Fronce os well os the US and his
films have won numerous owords
on the internotionol festival circuit.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
ı 965
ı 966
ı 967
ı 969
ı 970
ı 975
ı 977

ı 980
ı 98ı
ı 984
ı 985
ı 98 7
ı 989

Faln
In the Cauntry 1 Kırda
The Edge 1 Kenar
Ice 1 Buz
The Peaple's War 1
Halkın Savası
Milestones / Kilometre Tasları
Scenes from the class
struggle in Partugal 1
Portekiz Sınıf
Mücadelesinden Sahneler
Guns 1 Silahlar
Naissance 1 Doğuş
Notre Nozi 1 Bizim Nazi
Diesel
Doc's Kingdam 1
Doktor'un Krallığı
Route One, USA 1 Yol ı, ABD
·
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U N UTMAYI N I
HAYAT
SAN D lGI N IZ DAN
DAHA
RE N KLi
Politikadan dü nya
olaylarına, spordan
ekonomiye,
sinemadan
konfera nsa,
a l ışverişten tiyatroya
N O KTA
sizin için izl iyor.
U n utmayın
hayat gerçekten
renkli.

TÜRKiYE'NiN EN BÜYÜK
HAnALIK HABER DERGiSi
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MEF (MODERN EG i TiM FEN/ DERSHANESi 'nin değerli katkdanyla
gerçekleştirilmiştir. .
We should /ike to thank MEF (MODERN EGITIM FEN) DERSHANESI
for their confributions.
.
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A COUNTR Y - A CINEMA: YUGOSLA VIA

YUGOSLA VIA

BAGISCI

DONAtaR
THE DONATOR

Yönetmen/D irector: Veljko Bulojic Sena ryo/Screenplay: Ivan Bresan, Veljko Bulojic Görüntü
Yön . /Cinematography: Boris Turkovic Kurgu/Editing: Sandra Botica Müzik/Music: Arsen Dedic
Oyuncular/Cast: Ljubimir Todorovic, Peter Carslen, U rska Hlebec, Charles Millet, Ana Karic,
Tonko Lonza Yap ım/Production Co.: Jadran Film, Meteor Film Dünya H a kları/Export Agent:

Jadran Film, 41 040 Zagreb, Oporovecka 1 2, Y UGOSLAVIA; Tlx: 21 460 yu jafılm; Fax: 33 41
251 222
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1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 08'
942'de Alman moreşal Göring, koleksiyoncu ve sanat eserleri alım salıcısı Siegfried
Hondke'ye Poris'e giderek, savaşton önce Fransız koleksiyoncu Arnbreise Vollord'o ait olon
ünlü bir Fransız ressamları koleksiyonunu bulma emrini verir. Hondke görev süresince kendine
.
verilen binbaşı rütbesini kullanmaz ve tek başına özel bir araştırma yapmaya karar verir. Paris'te
öğrendiğine göre, Vollord ölümünden önce koleksiyonun büyük bir kısmını çok sevdiği genç bir
Yugoslov Yahudisi olan Eric Slomovic'e bırakmıştır. 1 939'da Vollord öldükten ve savaş çıktıktan
sonra Slomovic tablolar ve ispanyol sevgilisiyle birlikte Fransa'dan ayrılmış ve koleksiyana uygun bir
sanat müzesi bulmak amacıyla Belgrad'a gitmiştir. Handke çiflin izini bulur ve avının ardından
Belgrad 'a doğru yola çıkar. . .
Konusunu gerçek yaşamdan alan b u film, insan yaşamının kısacık varoluş süresindeki değerini
gösteriyor. Filmdeki Fransız izlenimcileri koleksiyonunun büyük bir kısmı bugün Belgrad Müzesi'nde
sergilenmektedir. "Bu genç adamın öyküsü sanat için yaşayan, sanat uğruna hiçbir özveriden
kaçınmayan ideolisllerin evrensel trojedisini simgeliyor. " Bu filmde trajedinin nedeni "güzellik", ve
tüm karakterler de bu güzelliğin peşinde. Ancak kimileri ona olduğu gibi sahip olmayı düşlerken,
kimileri de ince hesaplardan yola çıkıyor", diyor yönetmen.

1

n 1 942, in the German Reichsmarsha/1 Göring 's office, the collector and art dea/er, 5iegfried
Handke is given orders to go to Paris and find a missing collection of famous French paintings,
owned before the war by the Iate French cal/ector Ambroise Vol/ard. Although Handke hos
been given the rank of o ma;or for this mission, he prefers to act on his own and make a personal
enquiry. In Paris, he learns thot a great part of the colection has been inherited by a young
Yugoslav Jew, Eric 5/omovic, as Vollord had a great affection for him. When he died in 1939 and
the war broke out, 5/omovic feft France with his 5panish girlfriend and the calleetion in order to
find an art museum in Be/grade. On the right track, Handke does not fet his prey go and he
follows them to Be/grade. . .
Based on a real life story, the film shows what is a human life worth in the brief spe/1 of existence.
The largesi part of this collection of French impressionist paintings is currently exhibited in the
Museum of Be/grade. "The story of this young man symbolizes the universal human tragedy of an
idealist who lives for the art, ready to any sacrifice in times not propitious for aris. "In the preseni
case the tragedy is moved by the "beauty' ; with all characters yearning for it, same with desire
to possess the beauty as such, others pushed by their calculative considerations '; says the
director.
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VEUKO BULAJIC

1 928 yılında, Yugoslavya'da
Montenegra'da doğdu. Önce
Zagrep'de Hukuk, daha sonra
Roma'da Sinema eğitimi gördü. Eliili
yıllarda birçok kısa belgesel yönetli.
O zamandan beri filmleri gerek
ülkesinde, gerekse de yurtdışında
çeşitli ödüller kazandı. Kendisi,
Yugoslavya'da ençok izleyici çeken
yönetmen olmanın yanısıra filmleri
dünyada milyonlarca kişi tarafından
izlenmiş, Yugoslav sinemasının en
başta gelen kişilerinden biridir.
Bom in 1928 in Montenegro,
Yugoslavia. He studied law in
Zagreb, then film in Rame. In the
fifties he direded several short
documentaries. He realized his first
feature in 1 959. 5ince then his films
have won numerous awards at
home and abroad. He is the film
director having the largesi
audiences in Yugoslavia and one of
the most prominent authors of the
Yugoslav cinema whose films have
been seen by millions throughout
the world.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 959 Vlak bez voznog reda 1
Tarilesiz Tren
1 960 Rat 1 Savas
1 961 Uzavreu g �ad 1
Kaynoyan Kent
1 962 Kozara
1 963 Skopje '63 1 Üsküp '63
(medium length 1 orta metraj,
documentary/belgesel film)
1 966 Pogled u zjenicu sunca 1
Günesin Gözüne Bakarken
1 969 Bitka � o Neretvi 1
Neretva Savaşı
1 975 Atentat u Serajevu 1
Sarayeva'da Cinayet
1 978 Covjec koga treba ubiti 1
Öldürülecek Adam
.
1 980 Viseki napon 1 Yüksek Gerilim
1 983 Yeliki tranveri 1 Büyük Taşıma
1 986 Obecana Zemlja 1
Vadedilmiş Toprak
1 989 Donotor 1 Bağışçı
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CiCEKLERDEN Bi R TAC
PETRIJIN VENAC
#

PETRIA'S WREATH

Srdjan Karanavic Senoryo/Screenplay: Srdjan Karanovic, based on the
novel by Dragoslav Mihajlovic Görüntü Yön . /Cinematography: Tomislav Pinter Kurgu/Editing:
Brenka Ceperac Müzik/Music: Zoran Simjanovic Oyuncular/Cast: Mirjana Karanovic, Dragan
Maksimovic, Marka Nikolic, Ljiljana Krstic, Pavle Vuisic, Veljko Mandic, Olivera Markovic, Mico
Tomic Ya pım/Produdion Co.: Centar Film Dünya Hakla rı/E xport Agent: Berisa Kidrica 71 ,
1 1 000 Belgrade, YUGOSLAVIA; Tlx: 72844 c film yu
Yönetmen/Director:

1 980 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 95'
ilm konusunu Dragoslav Mihajlovic'in ödüllü romanı " Petria'nın Tocı"ndan alır. Filmdeki
olaylar, Sırbiston'do küçük bir modenci kasabasında savaş öncesi, savaş ve savaş sonrası
yıllarda geçer. ÇIÇEKLERDEN BiR TAÇ. köylü, cahil bir kadının ve sevdiği üç adamla geçirdiği
yaşamının öyküsüdür. Petrio'nın düş ve gerçek arasında bölünen yaşamı acı, yalnızlık, düşkırıklığı,
umut ve aşk dolu bir yaşamdır. Bu yaşam güçlüdür ve insan zaferinin bir simgesine dönüşür. . .

F

osed on the story o f the oworded novel "Petrio 's Wreoth" by Orogoslov Mihoilovic, the
oction of the film tokes ploce in o smail mining town in Serbio within o time span covering
the prewor, wor and postwor period. PETRIA'S WREATH is o story obout the trogic life of
on illiterale womon from o vii/age, obout her life with three men she loved. Petrio 's life, tom
between dreoms and reality, is o life of suHering, loneliness, dissoppointment, hope and love, and
it becomes indestructible and tronsforms info o symbol of mon's victory. . .

B

SRDJAN KARANOVIC

1 945'de Belgrad'da doğdu. Prag'do
FAMU 'nun yönetmenlik bölümünü
bitirdi. Bugüne değin yetmişin
üstünde TV belgeseli, " Pogledsj me,
nevernice/Bano Bak, Hain Kadın"
( 1974) adlı bir TV filmi ve "Grlom
ujagode/Pervasız Yıllar" ( 1 975) adlı
ünlü bir TV dizisi yaptı . Birçok ulusal
ve uluslararası ödül kazandı.
Bunların en önemlisi 1978
Cannes'da aldığı Uluslararası
Eleştirmenler ödülüdür. Geçen yıl,
istanbul Uluslararası Film
Festivali'nde " Filmin Adı Yok"la En
iyi Film Ödülü Altın lale'yi kazandı.
Bom in Belgrade in 1945. He
groduoted in film directian ot FAMU
in Progue, Czeshoslovokio. He has
since directed over seventy
television documentories os well os
o TV feoture, "Pogledsi me,
nevernice/look ot me, You Foithless
Womon" (1974) and o TV series,
"Gr/om u iagade/Reckless Years "
(1975) . He won several national
and international prizes. The most
impartant af these is FIPRESCI
aword he received in Cannes in
1978. He won the Golden Tu/ip
award last year in Istanbul
International Film Festival with "Za
soda bez dobrog nas!ova ".

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 972 Drustvena igra/
Toplumsal Oyun
1978 Miris pol i skog evecal
Yabani Çiçeklerin Kokusu
1 980 Petrijin venad
Ciceklerden Bir Tae'
1 983 N� sta izmedju/
i ki Arada Bir Derede
1 985 Jagode u grlu/Yutulması Güç
1 988 Za soda bez dobrog
naslova/Filmin Adı Yok
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KU DUZ
ADEMIR KENOVIC

Yönetmen/Director: Aciemir Kenovic Senoryo/S creenplay: Abdulah Sidran Görüntü Yön . /
Cinematography: Mustafa Mustafic Kurgu/ E d iti n g : Christel Tanovic Müzik/Music: Goran
Bregovic Oyuncular/Ca st: Slobodan Custis, Snezana Bogdanovic, Addulah Sidran, lvana legin,
Branko Duric, Bozo Bunjevac Yap ı mcı/Producer: Bekir Tanovic Ya pım/ Production Co.: FRZ

"BOSNA", Sarajevo, AVALA F I LM, Beograd-TELEVIZIJA SARAJ EVO, RADOMIR MARIC-RAKA
Bosna Sarajevo, 71 00 Sarajevo, KSC Skenderija, M . Sokolovica
U L.55, P. Box 1 33, YUGOSLAVIA; Tlx: 41 248 yu skend; Fax: 38 1 21 5493
Dünya H a k l a rı/Export Agent:

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 l l 3'
ahramanı.mızın dramı ve yazgısı, şehrin kenar mahallelerinin iç kapayıcı gri atmosferinde
yaşanır. Oykü, genç ve çekici mahalle dilberi Baderne Turkovic ile, tutkuları ve kıskançlık
arasında kalmış, suç işlemeye son derece yatkın bir eski sabıkalı olan Becir Kuduz'un
dügünüyle başlar. Ne aralarındaki yaş farkı, ne de Bederne'nın babasının kim oldugunu bilmedigi
küçük kızı, birlikte bır yaşam kurmalarını engeller. ikisinin de farklı beklentileri vardır. Kuduz inşaat
işine girmeyi düşler, Bedema zamonın hep eğlenceli geçtiği mahalledeki kafede çalışmak ister.
Aralarında bir kopukluk vardır. Sonunda tartışma ve özür dilemeler, mahkemede biten sert
kavgalara dönüşür. Üz ücü son kaçınılmazdır ve aslında Kuduz'la küçük üvey kızı Amela' nın
arasındaki derin sevgi olmasaydı, bu öykünün anlatmaya d egecek tarafı da kalmazdı . .

K

1 989'da Genç Avrupa Film Ödülü'ne aday gösterilen ve geniş bir ilgiyle karşılanan bu film
Yugoslav basınında yer alan gerçek bir olaya dayanıyor. "Bu olayın yapmak istedigirniz !ilmin
iskeleti olabileceğini düşündük. Daha sonra olayı tüm boyutlarıyla inceledik, hakkında yazılan
herşeyi okudu k, ilgili herkesle konuştuk. . Bunun iyi bir film olacagını biliyordum, bu projeye bunun
için girdim. Filmin yapımında tam tamına yüz kişi çalıştı; bu nedenle içtenlikle " benim" degil,
"bizim" film diye bahsediyorum", diyor yönetmen .
he droma and fate o f our hero is ployed out in the grey atmosphere of the suburbs. The
story begins with the wedding of a young local temptress Badema Turkovic, who marries an
ex-convict Becir Kuduz, a man tom between his passian and his ;ealousy, ;ust one step
away from the brink of erime. Neither the age diHerence nar the foct that Badema has a little
daughter whom she doesn't know the father can stop them building a new life together, each
with plans of their own. Kuduz dreams of starting up his own construction business, Badema
wants to work in a local cafe where it's fun and never boring. Nonetheless, something always
seems lo be a bit out of ioint. Protestations and apologies soan become bitter confrontations
ending in court. The tragic conclusion is inevitable, and the story would not be worth tel/ing, were
it not for the deep love between Kuduz and his little step-daughter, A mela . .

T

This widely acclaimed film, nominated for the Young European Film Award in 1989, is based o n a
true-life story that was covered by the Yugoslav press. "We thought this could provide the
skeleton for the kind of film we wanted to make. Later we s tudied the case thoroughly, read
everything that was written, talked to everyone connected with the case. . . 1 expected to make o
good film, that's how 1 started out on the who/e pro;ect. Because a film is litera/Iy made by a
hundred people and / 'm completely sineere when 1 ta/k about "our" rather than "my" movie';
says the director.
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1 950 yılında Sarayeva'da dogdu.
1 974 yılında, Sarayeva Üniversitesi,
Yabancı Diller Fakültesi, ingiliz Dili
ve Edebiyatı Bölümü'nden
"Shakespeare ve Film" adlı teziyle
mezun oldu. 1972-73 yılları
arasında ABD'de, Granville,
Ohio'da Dennisan Üniversitesi'nde
sinema okudu. Yugoslavya'ya
döndükten sonra Sarayeva Tiyatro
Akademisi ' nin Sahne Yönetmenligi
bölümüne devam etti. Akademi'den
mezun olduktan sonra Sarayeva
Televizyonu'na girdi. Haber
programlarından tarım
programlarına, canlı yayınlardan TV
filmlerine kadar çeşitli programlar
yaptı. Yugoslavya'nın en iyi ilk üç
müzik video-klipçisi arasında yer
aldı. Sarayeva Televizyonunda son
1 0 yılda 5 dakikalık kliplerden 1 5
saatlik müzikal gösterilere uzanan
yaklaşık 80 müzik programı
gerçekleştirdi.
lik TV filmi, "This Smail Soul"u
1986'da yaptı. KUDUZ (1989)
Kenovic'in ilk konulu filmidir.
Bom in 1950 in Saraievo. At the
Philology Foculty af Sara;evo
University he ma;ored in English
language and literature, graduoting
in 1974 with a senior thesis
indicatively entitles: "Shakespeare
and Film ' � He spent the 1972-73
academic year at Dennisan
University in Granville, Ohio, in the
United States, where he studied
film . Upon his retum home he
enrolled at the Theafer Academy in
Sara;evo, ma;oring in stage
directing. After graduating from the
Academy, he moved to Sara;evo
Television where he worked on
virtually all kinds of programs, from
newscasts, forming programs and
live telecasts, to TV films. He has
eamed himself o name as one of
the two or three best makers of
music clips in Yugoslavia. During his
ten years at Sara;evo Television, he
made about BO music shows,
ranging from five-minute clips to
hour-and-half shows. In 1986 he
made his first TV film, " This Smail
Saul". KUDUZ is his first feature film .
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CiNGEN ELER ZAMAN I
bOM ZA VESANJE
TIME OF THE GYPSIES

Yönetmen/Director: Emir Kusturica Senaryo/Screenplay : Gardan Mihic, Emir Kusturica Görüntü
Yön . /Cinematography: Vilko Filac Kurgu/Editin g : Andrija Zafranovic Müzik/Mu sic: Goran
Bregovic Oyuncular/Cast: Davor Dujmovic, Bora Todorovioc, Ljubica Adzovic, Husnija
Hasimovic, Sinalieka Trpkova, Zabit Memedav Yapım/Prod uction Co. : Forum, Televizija Sarajevo
Dünya H a kları/Export Agent: Forum, Mis lrbina 2, 71000 Sarajevo, Y UGOSLAVIA; Tlx : 41 862

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 135'
u, bir askerle, bir çingene kızının gayrimeşru oğlu Perhan'ın öyküsüdür. Annesi genç yaşta
ölünce, babasının terkettiği Perhan, büyükannesiyle birlikte, yoksulluk içinde yaşamaya
başlar. Deneyimli, sevgi ve canlılık dolu, yüksek ahlaki değerlere sahip büyükanne O' no
büyük bir sevgiyle bakar. Hasta kızkordeşi için endişelenen Perhon, kondırılorok ltolyo'yo götürülür
ve Ahmet Djida için "çalışarak", hırsızlık ve çocuk alım satım işlerine karışır. Yurduna döndüğünde
çocukluk aşkı Azro'yı hamile bulur. Haksız yere çocuğun kendisinden olmadığına inanır, oma
Azro'ylo evlenir. Karısı doğum sırasında ölür. Perhan artık ne kendisine, ne de boşkolarına
güvenmektedir. Bundan sonra tek amacı, onu çocukluğun saflığındon ve büyükannesinin
sevgisinden zorla koparıp ayıran adamdon öç olmaktır. .

B

ÇiNGENELER ZAMANI konusunu, itolyo 'yo götürülerek dilenmeye, hırsızlık yapıp, patronları için
adi suçlar işlemeye zorlanon Yugoslov çingene çocuklarının gerçek yaşam serüvenlerinden alıyor.
Ancak bu olaylar, yönetmen Kusturica için pek önemli değil. Onun amacı "evrensel anlamı olon
bir film yaratmak." Beni asıl çeken", diyor yönetmen, "ve seyirciyi de çekeceğini umduğum şey,
çingenelerin enerjisi, doğası, dili ve gizemli gücü. Onlar 20. yüzyılın ortasında doğaüstü olaylar
ve mucizelerle dolu bir yaşam sürüyor."
his is the life story of Perhan, the iliegitimale son of o soldier and o gypsy gir/. When his
mather dies early and his father abandons him, Perhan is left to live with his grandmother in
deprivation which is only material. He is much loved by his grandmother, o woman whose
personality combines experience, love and vitality of o highly moral person. Perhan, concerned
for his sick little sister, is brought by deception to ltaly. He "works " for Ahmed Diida, engages in
theft and child-trafficking. Returning to his home/and, he finds his childhood love, Azra, pregnant.
He un;ustly assumes that the child is not his own, bul marries Azra who dies in childbirth. He no
langer believes in himself or others. All that remains for him is to lake revenge on the man who
wrenched him so brutally from the purify of the childhood and his grandmother's love. . .

T

DOM ZA VESA NJE is based on the frue-life adventures of the children of Yugoslav gypsies seni
to ltaly to beg, steal and commil petty crimes for the benefit of their adult bosses. Bul these
evenfs are of minor importance to director Kusturica, whose aim is to "create o story with
universal meanings." "What really attracted me': he says, " and what 1 hope wi/1 attracf the
audience, is the energy, the femparemenf, the language and the mysfical force of the gypsies.
They live o life full of supernatural events and mirac/es right in the midst of the 20th century"

EMI R KUSTURICA

1 955 yılında Sarayeva'da doğdu.
ilk omatör film colısmolorını lise
öğrenciliği sıros� nd � yaparken
sinema klüplerinin açtığı
yarışmalarda dereceler aldı. 1 97377 yılları orasında öğrenim gördüğü
Prog'doki FAMU Akademisi'nin
Sinema Yönetmenliği Bölümü'nden
mezun oldu. Öğrenimi sırasında
gerçekleştirdiği ilk filmiyle ilk
ödülünü kazandı. Daha sonra
çevirdiği filmlerle Venedik'te Altın
Aslan, Cannes'da Altın Polmiye
ödüllerini kazandı. Sarayeva'da
yaşamakta ve filmler yapmakta,
Sarayeva Dramatik Sonotlar
Konservotuarındo ve New York
Columbio Üniversitesinde sinema
dersleri vermektedir.
Born in Saraievo in 1955. His
involvement in omaleur films began
in high school and he won
numerous prizes af cinemo club
cantesis in Yugoslavio. In 1973 he
enrolled at the FAMU Academy in
Progue where he gradua••w m film
directian in 197/. rle received his
first award with his first film he
realized while he wos :.til/ o
student. He la ter receiv� i .:ı
Golden Lion at Venic9 and o
Golden Po/m ot Cannes with his
further work. He ,'iv9S and makes
films in Sara;evo v •hile he teaches
cinema ot Sara;evo Conservatory of
Dramotic A rts ond Columbia
University in New York.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 976 Guernico
1 978 The Brides Are Coming 1
Gelinler Geliyor (TV film)
1 979 The Titonic Bar 1 Titonic Barı
(TV film)
1 980 Do You Remember Dolly Beli?
1 Dolly Bell'i Anımsıyor
musun?
1 984 When Father Wos Awoy 1
Babam is Gezisinde
1 989 Time of the Gypsies 1
Çingeneler Zamanı

1 o 1
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BU WSMA NOKTASI

SABIRNI CENTAR
M EETING PO/NT

GORAN MARKOVIC

1 946'da Belgrad'da doğdu. 1 970
yılında Prag Film Akademisi'nden
(FAMU) mezun oldu. 1 976 yılındon
bu yana çalıştığı Belgrad
Televizyonu'nca gerçekleştirilen
birçok önemli TV filminin
senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı .

Yönetmen/D i rector: Goron
Cinemotogrophy: Tomislov

Markovic Senoryo/Screenploy: Duson Kovocevic Görüntü Yön./
Pinter Müzik/Music: Zoron Simjonovic Oyunculor/Cost: Rode
Morkovic, Bagdon Diklic, Drogon N ikolic, Olivero Morkovic, Donilc Stojkovic, Aleksondor
Bercek, Rodmilo Zivkovic, Mirjono Koronovic Yop ı m/Production Co.: Avol o Film, Art Film, Centor
Film, Terro Film, Television Belgrade Dünya Ho klo rı/Export Agent: Beriso Kidrico 71 , 1 1 000
Belgrade, YUGOSLAVIA; Tlx, 72844 c film yu
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Caler 1 98'
aşlı bir arkeolog yaşamı boyunca aradığı şeyi keşfeder, "bu " dünyadan "diğerine" çıkan
geçidi gizleyen bir Roma mezar taşı . Profesör taşı kaldırmaya çalışırken kalp krizi geçirir ve
çok geçmeden ölür. Ancak ölümü yalnızca bu dünyada gerçekleşmiştir. Aslında vücudu
tümüyle uvuşmuştur ve kendisini "yaşamla ölüm arasında" bir yerlerde bulur. Hem ölü hem de
canlı olarak, yaşayanlarla ölüler arasında bir bağ kurar. Yakınlarını görmek için yanıp tutuşan
ölüler, profesörün mezar taşının altında keşfettiği geçitten geçerek " bu" dünyadaki sevdiklerine
kavuşurlar. Ancak canlıların dünyası, düşündüklerinden çok daha farklıdır. . .

Y

BULUŞMA NOKTASI, H z . isa ve Jeanne d 'Arc gibi ünlü kişilerin yanısıra, daha a z tanınmış
bilgelerle dolu bir öbür dünyaya yapılan büyülü bir yolculuğu anlatırken, komedi ile felsefeyi
biraraya getiriyor. Goron Markoviç'in bugüne kader en iyi filmi olarak değerlendirilen, keyif verici
taşlamalario dolu bu filmin olağanüstü ve şaşırtıcı sonu, çeşitli festivallerde izleyicilerin alkış
yağmuru ile karşılondı.
n old orcheologist discovers whot he has been fooking for all his life, o Roman tombstone
covering the passage from "this " world fo the "other ' � White trying fo move it, the
professor suffers o heorf ottock and dies soan ofterwords. However, he is deod only fo
his environmenf. In foct, he is merely numb and finds himself in o stoge "somewhere between life
and deoth". Being olive and deod of the same time, he estoblishes o connection between the
living and the deod. The deod, /ed /ed by on insotiable wish fo see !heir relatives, pass through
the passage which the professor has discovered under the tombstone to ioin their beloved on
"this " world. Bul the world of the living is not whot they thought it to be. . .

A

SABIRNI CEN TAR combines comedy and philosophy in ifs teliing of a marvellous trip fo an
underworld populated by such figures as Jesus and Joan of Are as well os severol less noble
luminaries. Goron Markovic's best film to date, this is the stuff of the most delightful satire. The
exfraordinary and transcendent ending seni oudiences at the recent festivols info wild opplause.
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Bom in Belgrade in 1946.
Graduated ot the Progue Film
Academy (FAMU) in 1970. Since
1976 he worked in Belgrade
Television as the writer and director
af severol outstanding TV films.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1976/77 Specijalno Vospitonje 1
Özel Eğitim
1 978 Nacionalna Klosa 1
Ulusol Sınıf
1980 Mojstori, Majstori 1 Ustalar
1982 Variola Vera
1985 Tajvanska Kanasla 1
Tayvan Kanasiası
1 987 Vee Vidjeno 1 Yansımalar
1 989 Sabirni Centor 1
Buluşma Noktası
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ÖLÜP, RENGiM SOLDUGU N DA
KAD BUDEM MRTAV 1 BEO
WHEN rLL BE DEAD AND WHITE

Yönetmen/Director: Zivojin Pavlovic Sena ryo/Screenplay: Gerdan Mihic, Ljubisa Kozamara
Görüntü Yön . /Cinematography: Milorad Jaksic-Fandjo Kurgu/Editi n g : Olga Skrigin
Müzik/Music: Archives Oyuncular/Cast: Dragan Nikolic, Ruzica Sokic, Doro Calenic, Neda
Spasojevic, Severin Bijelic, Nikola Milic, Zorice Sumadinac Slobodan Aligrudic Ya pımi
Production Co. : FRZDünya H a k l a rı/Export Agent: Beriso Kidrico 71, 1 1 000 Belgrode,

YUGOSLAVIA; Tlx: 72844 c film yu

1 967 1 35 mm. 1 Siyah-Beyaz (B&W) 1 79'
okmo adı Jimmy olan Jonko Borcko, mevsimlik işçi olarak çalıştığı işten kız arkadaşı lilico ile
birlikte ayrılmak zorunda kalır. işsiz kalınca, yaşamda belirsiz bir yolun boşında bulur kendini.
Yoksul bir çamaşırcı olon annesi ono yardım edemez; ne fabrikalarda ne de şirketlerde iş
bulabilir. Jimmy bir inşaatta işçilerden para çalar ve onlardon kaçarken Lilico'yı yitirir. Jimmy
Bareka' nın uzun yolculuğu başlamıştır artık. Barlarda şarkı söyleyen bir kadınla tonışır, onun oşığı
olur ve şarkı söylemeyi öğrenir. Aslında sesi kötüdür; oma kosobalor, panoyırlar, askeri kışioiar ve
küçük sanayi bölgeleri için bu yeterlidir. Küçük bir kosobodo, bir dişçinin yardımcılığını yapan genç
bir kızla tonışarok, onunla Belgrod'do gençlerorası bir yarışmaya katılmaya karar verir. Fakat
seyircilerden olkış beklerken, yuholonır. Dişçi yardımcısı kızla birlikte Belgrod'don ayrılır. Bir gemide
tekrar Lilico'ylo karşılaşır. Lilico yaşamını hamile tekiidi yaparak yonkesicilikle kazanmaktadır. Birlikte
eskiden çalıştıkları yerin müdürüne giderler ve Lilico'yı hamile bıraktığını söyleyerek, ono şantaj
yapmaya çalışırlar. . .

T

J

anko, nicknamed Jimmy, Barcka, has ta leave his temparary employment os o seosoner,
together with his girlfriend, Lilico. Without a ;ob, he starts an an uncertain path through life.
His mather, a paar laundress, cannot help him; there is no place far him in the factories and
enterprises. To gel money, Jimmy steals from workers on a building site and, white running away
from them, fooses Lilica. Jimmy Barcka's long Odyssey starts. He meets a bar singer, becomes her
!over and learns to sing. He sings very badly bul it is enough for the smail tawns, fairs, remote
militery garrisons and minor industrial settlements. In a smail town he meets a young gir/, a
dentist's assistant, and decides to go with her to Belgrade to take part in a youth competition. Bul
instead of the expected acclamation, Jimmy is booed by the audience. He leaves Belgrade with
the dentist's assistant, and white Iraveliing on a boot, once again meets Lilica, who lives by
simu/ating pregnancies and pickpacketing. Jimmy and Lilica go ta visit the manager where they
used to work and try to blackmail him, daiming that he made Lilica pregnant. . .

ZIVOJ I N PAVLOVIC

1 933'te Soboc'to doğdu. Belgrod
Güzel Sonotlar Akademisi'nden
mezun oldu ve omatör filmler
cekerek, kuramsal ve elestirisel
�serler vererek sinema ü �erine
çalışmaya başladı. 1 962'de ilk orta
uzunlukta, konulu filmini
gerçekleştirdi. Bunu ertesi yıl bir
başkası takip etti . 1965'te ilk uzun
metraj, konulu filmini yönetti. Daha
sonraki çalışmalarıyla, 1 967'de
Berlin'de "Gümüş Ayı", 1 969'do
Venedik'te "Altın Aslan" ödüllerini
kazandı . iderinden birini
beyazperdeye uyarladığı birçok
roman yazmıştır. En ünlü Yugoslav
yönetmenlerden biridir.
Bom in 1933 in Sabac. He
graduated from Belgrade Academy
of Arts and started to work in
cinema with amaleur films and a
series of theoretical and critica/
work. In 1962 he mode his first
medium length feoture film. He
followed it next year with anather
one. In 1965 he reolized his first full
length feoture film. He received
Silver Beor in Berlin (1967) and
Golden Lion in Venice (1969) with
his loter work. He is o/so the outhor
of severol novels, one of which he
odapted to screen. He is one of
the most fomous Yugoslovian
directors.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 965 Neprijotlj 1 Düşman
1 966 Povrotok 1 Dönüs
1 967 Budjenje pocov� 1
Farelerin Uyanışı
Kod budem mrtov i beo 1
Ölüp Rengim Saiduğunda
1 969 Zosedo 1 Pusu
1 970 Crveno klasje 1 Kızıl Boşaklar
1 973 Let mrtve ptice 1
Ölü Kusun Ucusu
1 977 Hojko J Av S Ü r,;,e
1 980 Dovidjenjo u sledecem rotu 1
Gelecek Savoso Elveda
1 983 Zodoh telo 1 V ücut Kokusu
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B I R U L K E - B I R S I N E M A : Y U GOS LAVYA

Y U GOS LAVYA

A COUNTR Y - A C/NEMA: YUGOSLA VIA

YUGOSLA VIA

MARATON Ai LESi
MARATONCI TRCE POCASNI KRUG
THE M A RA THON FAM IL Y

Yönetmen/Director: Slobodon Sijon Sena ryo/Screenplay: Duson Kovocevic Görüntü Yön./
Cinematography: Bazidar Nikolic Kurgu/Editi n g : lana Vukobrotovic Oyuncular/Cast: Donila

Stojkovic, Bagdon Diklic, Povle Vuisic, Mijo Aleksic, Mico Tomic, Jelisoveto Soblic, Zoron
Rodmilovic Ya pım/Production Co. : C!lntor Film, Belgrade Dünya H akla rı/Export Agent: Beriso
Kidrico 71 , 1 1 000 Belgrode, YUGOSLAVIA; Tlx : 72844 c film yu
1 98 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 93'

opolovic ailesinde en genci 25, en yaşiısı 1 20 yaşında beş kuşak erkek vardır. 25 yaşındaki
gencin, kuşaklor boyu aile mesleği olon cenaze düzenleyiciliğini sürdürmeyi reddetmesiyle
aile sorsılıverir. Tobut yapımı gittikçe daha karlı bir hale gelmekte, yeni teknolojiler soyesinde
cenazeler daha kolay ve hızlı gömülmekte, kremotoryumlor yayılmaktadır. Ancak ailenin en genç
üyesi Mirko bunlarla ilgilenmez. O daha iyi ve dürüst mesleklerin varlığına inonmoktodır. Kız
arkadaşı Kristino ve küçük bir sinemanın sahibi olon en iyi arkadaşı Djenko do onun bu inancını
destekler. Topolovic şirketine tobut yapan Kristino' nın bobası "Yılan" Bili, kordon daha fazla pay
talep ederek, iş ve karın daha adil dağıttimasını ister. Böylece iki ailenin orası açılır. Bolkon usulü
Amerikan gongsterleğine dönüşen bu savaşta herşey mübohtır. Sevgilisi ve en iyi arkadaşının
ihanetine uğrayan Mirko cinayet işler. Evine katil olarak geri döndüğünde, ailenin yeni önderi
olarak kendisine sevinçle kucak açılır. Genç adam gücünün forkındadır artık; en önemli ilkesi
acımasızlık olon bir kuşağın temsilcisidir o. .

T

opalovic family consists o f five generations o f males, with the youngesi one aged 25 and
the oldesi one aged 120. Conflicts break cut in the family because the youngesi member
refuses to carry on the mortician's trade, which for decades, from generatian to generatian
has been his family's occupation. The monufacturing of coffins is more and more lucrative, new
technologies are introduced, buriols are faster and easier, the era of cremataries is here. Bul the
youngesi member af the family, Mirko, is not interested. He believes in "better, nicer and mare
hanesi occupations ". In this belief he is supported and encouraged by his gir/ Kristina and his
best friend Dienka, owner of o smail movie house. Kristina 's father, Bi/i the Python, supplier of
coffins to the Topalovic firm, demands o larger share in the earnings, i.e. o fairer division of work
and profil. Thus the two families come into conflict. In the showdown all means are permitted: this
is American gangsterism in Balkan style. Greatly disappointed because both his friend and his gir/
betroyed him, Mirko commits o murder. As o murderer, he returns to his family where he is
received with open orms as the new leader of the family, aware of his st?ength and power, o
representative of the new generatian whose basic moral principle is ruthlessness . . .

T

1 84

SLOBODAN SIJAN

1946 yılında Belgrod'to doğdu.
1 970'te Güzel Sonotlar
Akademisi' nin Resim bölümünden,
1 975'te yönetmen Zivojin
Povlovic'in öğrencisi olduğu Belgrod
Sahne Sonotları Akademisi'nin
Yönetmenlik bölümünden mezun
oldu. 1 9 75-80 orasında beş TV filmi
gerçekleştirdi ve 1980'de, bir çok
ulusol ve uluslarorası film festivalinde
ödüller kozanon ilk uzun metraj,
konulu filmini yönetti. Bu filmi,
1 982'de aynı uluslarorası başarıyı
sürdürdüğü ikinci filmi MARATON
AILESI izledi. Yugoslov sinemosının
en başarılı genç yönetmenlerinden
biridir.
Bom in Belgrade in 1946.
Graduated from the painting
department of the Fine Arts
Academy (1970) and from the
Faculty af Dramatic Arts in Belgrade
(1975), maiaring in film direction,
where he was o student of director
livoiin Pavlovic. Between 1975-80
he reolized five TV films and
directed his fir.s t feature-length film
in 1980, which won several prizes
in national and international film
festivals. He followed it with
MARATONCI TRCE POCASNI
KRUG, anather international success
in 1982. He is one of the most
successful young director.s of
Yugoslavia.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1980 Ko to tomo peva? 1
Orada Kim Şarkı Söylüyor?
1 982 Morotonci trce pocosni krug 1
Moraton Ailesi
1 983 Koko sam sistemaiski unisten
od idioto 1 Nasıl Bir Aptal
Tarafındon Sistematik Olarak
Mohvedildim
1 984 Dovitelj protiv doviteljo 1
Cellat Celloto Karşı

H Ü R R E M E RMAN V E Ö. L U T F I AKA D'A SAYGI
TRIBUTE TO HÜRREM ERMAN & Ö. L Ü TFi A KA D

TÜR K i Y E
TURKE Y

GÖKCE CiCEK
#

#

#

Ö. LÜTFi AKAD

Yönetmen/Director: Ö. Lütfi Akod Sena ryo/Screenplay: Ö. Lütfi Akod Görüntü Yön . /
Cinematography: Gani Turanlı Müzik/Music: Norayr Demirci Oyuncular/Cast: Hülya

Kaçyi(lit,
Serdar Gökhan, Osman Alyanak, ihsan Baysal, Tuncer Necmio(llu, Murat Tok, Nezihe Gürel
Ya pımcı/Producer: H ü rrem Erman Yapım/Production Co. : Erman Film Dü nya H a k l a rı/Export
Agent: Erman Film, Erman Han, Alyon Sok . , Beyoğlu, istanbul, TURK EY; Tel : 9 1 1 4 40232
1973 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1

O

laylar 1 9. yüzyılda geçer. Osmanlı ülkesinde Devletin "miri" malı olan topraklar, oba
beyleri arasında bölüşülmektedir. Güney Anadolu'da yaşayan Artukbeyler'le aynı soydan
olan Alakuşlar aynı yöredeki bir ocaktan tuz çıkararak yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu
arada oba beylerinden Katırcıoğlu, ovaya tek başına sahip olma ve de tuz işini artakloşa
sürdürmek için çeşitli planlar kurar. . .
he film takes place in the 19th century, in the Ottoman Country where the /and belonging to
the govemment is shared between the feudal lords. The Artukbeys settled in Saulhem
Anatolia are living together with the Alakuşs who come from the same race, and are
digging salt from a mine in the same vicinity. Meanwhile, KatırCioğlu, one of the feudal lords,
wants the plain all for himself and starts a conspiracy to gel his share from the salt mine . . .

T

1916'da dogdu. Ekonomi e(litimi
gördü. Bankacılık, yapım amirliği,
muhasebecilik derken, "Vurun
Kahpeye" ( 1 949) filmiyle
yönetmenliğe başladı. Bu ve bunu
izleyen filmlerle sinemamızda gerçek
bir sinema dilinin kurucularından ve
"yönetmenler kuşa(lı" denen
dönemin öncülerinden oldu.
70'1erde belki de başyapıtı
sayılacak ünlü üçlemesini
(Gelin/Dü(lün/Diyet) gerçekleştirdi.
Daha sonra de(lişen piyasa koşulları
nedeniyle sinemadan çekildi. TV
için bazı uyarlamalar yönetti.
Sinema ve TV Enstitüsünde öğretim
üyeli(li yaptı.
Bom in 1916. He studied
Economics. After working in banking
sector, os production chief and
accountant, he debuted as film
director with "Vurun Kahpeye 1 Kil/
the Whore" (1949). With this and
fallawing films, he established a
real cinema language in Turkish
cinema and became one of the
ploneers of the period cal/ed
"Directors Generation' � In the
Seventies, he realized a famous
trilagy (The Bride/The Wedding!The
Sacrifice) which is considered his
masterpiece. Afterwards, farced by
the unfavorable conditions, he
withdrew from the cinema. He
directed same adaptations for TV
He taught in Cinema and TV
Institute.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE FI!-MOGRAPHY
1 953 Kanun Namına 1
In the Name of The Law
1 955 Beyaz Mendil 1
The White Handkerchief
1 965 3 Tekerlekli Bisiklet 1
The Threecycle
1966 Hudutların Kanunu 1
Law of the Borders
1 967 Kızılırmak - Karakoyun
1 973 Gökçe Çiçek
1 973 Gelin
1 974 Düğün
1 975 Diyet
1 86

TRIB U TE TO HÜRREM ERMAN & Ö. L Ü TFi A KA D

TURKEY

GELi N
THE B R/DE

Yönetmen/Director: O. lütfi Akod Sena ryo/Screenplay: O. Lütfi Akod Görüntü Yön ./
Cinematography: Gani Turanlı Müzi k/Music: Yalçın Tura Oyuncul a r/Cast: Hülya Kaçyiğit,

Kerem
Yılmazer, Kahraman Kıral, Ali Şen, Aliye Rana, Kamuran Usluer, Nazan Adalı, Seden Kızıltunç
Yapımcı/Producer: H ürrem Erman Ya pım/Production Co.: Erman Film Dü nya H a k l a rı/Export
Agent: Erman Film, Erman Han, Alyan Sak. , Beyoğlu, istanbul, TURKEY; Tel: 91 1 1 440232
1 973 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1
ozgatlı Veli, karısı Meryem ve oğlu Osman'la istanbul'a göç eder. Yıllar önce aile
fertlerinden bazıları da bu büyük kente yerleşmişlerdir. Yazgatlı aile, hep birlikte bir çatı
altında toplanarak büyük kent yaşamına ayak uydurmaya çalışır. Yaşam koşullarının giderek
güçleştiği büyük kentte verilen bu savaşım sırasında Meryem, hasta oğlunu yitirir. Ve bir süre sonra
da Gültepe'deki bir fabrikaya işçi olarak girer. . .

Y

eli, his wife Meryem and his son Osman migrole from Yozgat lo /stonbul. Years ago,
several other family members have o/so migrated lo istanbul. The family find shelter under
the same roof and try to adapt themselves to the life in the big city. Meryem soon fooses
her son in this devouring cily under horsh-/iving conditions and begins lo work in a factory. . .

V

Ö. LÜTFi AKAD

191 6'da doğdu. Ekonomi eğilimi
gördü. Bankacılık, yapım amirliği,
muhasebecilik derken, "Vurun
Kahpeye" ( 1 949) filmiyle
yönetmenliğe başladı. Bu ve bunu
izleyen filmlerle sinemamızda gerçek
bir sinema dilinin kurucularından ve
"yönetmenler kuşağı" denen
dönemin öncülerinden oldu.
70'1erde belki de başyapıtı
sayılacak ünlü üçlemesini
(Gelin/Düğün/Diyet) gerçekleştirdi.
Daha sonra değişen piyasa koşulları
nedeniyle sinemadan çekildi. TV
için bazı uyarlamalar yönetti.
Sinema ve TV Enstitüsünde öğretim
üyeliği yaptı.
Bom in 1916. He studied
Economics. After working in banking
sector, as production chief and
accounlanl, he debuted as film
director with "Vurun Kahpeye 1 Kil/
the Whore" {1949). With this and
following films, he established o
real cinema language in Turkish
cinema and became one af the
ploneers of the period cal/ed
"Directors Generation' : In the
Sevenlies, he realized o famous
trilogy (The Bride/The Wedding/The
Sacrifice) which is considered his
masterpiece. Afterwards, forced by
the unfavorable conditions, he
withdrew from the cinema. He
directed some adaptations for TV.
He laught in Cinema and TV
Institute.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELECTIVE FILMOGRAPHY
1 953 Kanun Namına 1
In the Name of The law
1 955 Beyaz Mendil /
The White Handkerchief
1 965 3 Tekerlekli Bisiklet 1
The Threecycle
1 966 Hudutların Kanunu 1
law of the Borders
1 967 Kızılırmak - Karakoyun
1 9 73 Gökce Cicek
1973 Geli �
1 9 74 Düğün
1975 Diyet
·

'

1 87

H U R R E M E RMAN V E Ö . L Ü T F i A KAD'A SAYGI
TR/B U TE TO HÜRREftl ERMJ!ı.N & Ö. L Ü TFi A KA D

TURKiYE
TURKE Y

DÜGÜ N
THE WEDDING

Yönetmen/Director: Ö. Lütfi Akod Sena ryo/Screenplay: Ö. Lütfi Akod Görüntü Yön./
Cinematography: Gani Turanlı Müzik/Music: Metin Bükey Oyuncul o r/Cast: Hülya Koçyiğit,

Kamuran Usluer, Turgut Borolı, Ahmet Mekin, Erol Günaydın, Altan Günboy, H ülya Şengül, Sırrı
Elitaş Ya pımcı/Producer: Hürrem Erman Ya pım/Production Co. : Erman Film Dünya H ak l a rı/
Export Agent: Erman Film, Erman Han, Alyon Sok. , Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Tel : 9 ı
ı 440232
ı 974 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1

öydeki tüm mallarını satan Urfalı Halil, kardeşleri Zelho, i brahim, Cemile, Habibe ve
Yusuf'la birlikte lstanbul'a yerleşir. Aile, önce kıyı bir semtte küçük bir ev kiralar; sonra do
Habibe ile Cemile bir fabrikada iş bulup çalışmaya başlar. Ancak bu kalabalık ailenin
büyük kentte tutunabilmesi zamanla güçleşecektir. Ve çareyi üç tekerlekli bir araba satın alıp,
lahmacun, pide ve költe satmaktc bulurlar. . .

K

alil, seliing all his possessings, moves lo Istanbul from Urfa with his brothers and sisters:
Zelha, lbrahim, Cemi/e, Habibe ond Yusuf. The family firsl renls o smo/1 house in one of
the suburbs; then Habibe and Cemile find iobs in o faclory. Yel, in time, !heir strife gets
more and more harsh ond they try lo find o solution by buying o simple corrioge ond seliing
Turkish-style fast-food. .

H

Ö. LÜTFi AKAD

ı 9 ı 6'da doğdu. Ekonomi eğitimi
gördü. Bankacılık, yapım omirliği,
muhasebecilik derken, "Vurun
Kahpeye" ( ı 949) filmiyle
yönetmenliğe başladı. Bu ve bunu
izleyen filmlerle sinemamızda gerçek
bir sinema dilinin kurucularındon ve
"yönetmenler kuşağı" denen
dönemin öncülerinden oldu.
70'1erde belki de boşyapıtı
sayılacak ünlü üçlemesini
(Gelin/Düğün/Diyet) gerçekleştirdi.
Daha sonra değişen piyasa koşulları
nedeniyle sinemadan çekildi. TV
için bazı uyarlamalar yönetti.
Sinema ve TV Enstitüsünde öğretim
üyeliği yaptı.
Bom in 1916. He studied
Economics. After working in banking
seclor, as production chief and
accountant, he debuted as film
director with "Vurun Kohpeye 1 Kil/
the Whore" (1949). With this ond
fallawing films, he established o
real cinema language in Turkish
cinemo and became one of the
ploneers of the period cal/ed
"Directors Generalion' � In the
Seventies, he realized o famous
trilogy (The Bride/The Wedding/The
Sacrifice) which is considered his
maslerpiece. Afterwards, forced by
the unfavorable conditions, he
withdrew from the cinema. He
directed same adaplations for TV.
He taught in Cinemo and TV
Institute.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE FILMOGRAPHY
1 953 Kanun Namıno 1
In the Name of The Law
ı 955 Beyaz Mendil 1
The White Hondkerchief
ı 965 3 Tekerlekli Bisiklet 1
The Threecycle
ı 966 Hudutların Konunu 1
Law of the Borders
ı 967 Kızılırmak - Korokoyun
ı 973 Gökçe Çiçek
ı 973 Gelin
ı 974 Düğün
ı 975 Diyet

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI VAKFI'nm değerli kotkdonylo
gerçekleştirilmiştir.
We should /ike to thonk Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI FOUNDATION for
their contributions.

iSTAN BUL
U WSLARARASI FiLM FESTiVALi
9.

9th ISTA N BU L
I NTERNATIO NA L FI LM FESTIVAL
1990

ULUSAL YARISMA SECiCi KURUW
#

#

J U RY O F TH E
NATIONAL COMPETITION
Başkan 1 President
Tunç BAŞARAN

Üyeler 1 Members
Oktay AKBAL
Timur SELCU K
Nur SÜRER
Çetin TUNCA
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U L U SAL YA R I SMA

TÜRKIYE

MEDCEZi R MANZARALARI
TIDAL VIEWS

MAHiNUR ERGUN

1 956 yılında Bursa'da doğdu.
1 978'de Ankara Basın Yayın Yüksek
Okulu Sinema TV Bölümünü bitirdi.
Reklam ve tanıtım filmleri, kısa
filmler, canlandı rma filmleri yaptı.
1 987'de ilk uzun filmini yönetti.
Filmlerinin senaryolarını yazdı.

Yönetmen/Di rector : Mahinur Ergun Sena ryo/Screenp l a y : Neslihan Eyüboğlu, Mahinur Ergun
Görü"!tü Yön . /Cinematography: Ümit Ardabak Kurgu/E diti n g : Mevlüt Koçak Oyunc u l a r/Cast:

Kadir Inanır, Zuhal Olcay, Yılmaz Zafer, Bülent Bilgiç, Zerrin Doğan, Meral Çetinkaya, Bülent
Ufuk Yapımcı/Producer: Erhan Erzurumlu Ya pım/Production Co. : Erka Film Dünya H a k l a rı/Export
Agent: Erka Film, Erol Dernek Sok., Erman Han, Kat 5, Beyoğlu, istanbul, TURKEY
1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'
rol, yaşamı bir ruh hastalığı tarafından belirlenen bir banka yöneticisidir. Zeynep, yıllar sonra
ülkesine, kendine ait bir yaşam kurmak ve herkes gibi bir düzene sahip olmak için dönen
yorgun bir kadındır. Ümit ise uyumsuz bir psikiyatrdır. insanlar birbirlerinin gizli bahçelerine
girmeye başladıkça, toplumsal sınırlar birer birer kalkar ve ilişkiler insanların iradelerini ve
doğrularını tehlikeli bir biçimde kör noktaya doğru itmeye başlar. Bu film üç kişinin kendi
kontrollerinden çıkmış yaşamlarından manzaralar yansıtır.

E

rol is a bank monoger whose life is determined by a psychologicol problem. Zeynep is a
tired womon who returns to her country ofter many years to bui/d up o new life, on ordinory
life /ike the ones of many others. Ümit is o molodjusted psychiotrist. As they enter to the
secrecy of eoch other's world the social restrictions dissolve one ofter the other and urges the
individual wills and reolities towords o deod-end. The film reflects views from those three people's
lives which are no more under their control.

E

Bom in Bursa in 1956. She
groduoted from Cinemo and TV
department of the Ankara Press and
Publishing College. She has mode
commerciols, short films, and
animoted movies. She directed her
first feature film in 19B7. She has
alsa written the seripts of her films.

FiLMLERi FILMOGRAPHY
1 98 7 Yabancı Bir Sevgi 1
A Strange love (Video)
1 988 Gece Dansı Tutsakları 1
Captives of a Night Dance
1 990 Medcezir Manzaraları 1
Tidal Views

191

U LU SA L Y A R I ŞMA

TÜRKiYE

NA TIONAL COMPETIT/ON

TURKE Y

KANTODAN TANGOYA
FROM CANTO TO TANGO
�

TOMRiS GiRiTLiOGLU

I"'IAUA M

ALIERTiNA

DANSiNG

Yönetmen/Director: Tomris Girillioğlu Sena ryo/Screenplay: Ziya Öztan, Tomris Girillioğlu
Görüntü Yön./Cinematography: Tevfik Şenol Oyuncular/Cast: Aytaç Arman, Serop Aksoy, Tarık
Ünlüoğlu, Pıtırcık, Filiz Süder Ya pımcı/Producer: Vehbi Okur Ya pım/Prod uction Co. : TRT Dünya
H a kla rı/Export Agent: TRT Co-Productions & Sales Department, TV, P.O. Box 98 Maltepe,

Ankara, TURKEY: Tlx: 42767 trtv; Fax: 9 4 1 680420
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 05'

ANTODAN TANGOYA, babasının aşkı, kabare şarkıcısı Anjelik'i tanıdığı geceden itibaren
bütün yaşamı değişen bir çocuğun öyküsüdür. Bu çocuk, 1 980 yıllarında emekli, yaşlı bir
diplomottır. Evinde, anıları ve kedisiyle yaşayan yalnız bir adam olon Mithat Bey, eşyalarını
bir antikacıya satmaya koror verir. Eşyaları arasında bulunan eski bir fotoğraf, onu 1 920'1ere,
babasıyla direklerarasına ilk gittiği günlere götürür. .

K

h is dramo is the story of how o smail child's life is transformed by the womon his father
loves, o coboret singer, A nielique. lt opens in 1982, when the child is now on eighty-yeor
old retired diplomot, living on his own with only o cal for company. The diplomot, Mithat, is
golhering his furniture together and preporing to seli them to on ontique deoler. As he looks ot his
possessions, he finds on old ohoto and he remembers the post . .

T
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1 955 doğumlu. Hacettepe
Üniversitesi ingilizce Dil Bilimi
bölümünü bitirdikten sonro TRT' nin
sınavını kazonorak Cocuk
Programları bölümü � de esiston
olarak göreve başladı. 1 985 yılında
Belgesel Programlar bölümünde
yönetmen olarak ilk dramatik
belgesellerini yönetti : " Dün Bugün", "Tobletten Kosete", "işte
Beyoğlu". 1 988 yılında Dromo
bölümüne geçti ve burada
" Kontodan Tongoyo" adlı ilk dromo
filmini gerçekleştirdi.
Bom in 1955. She groduoted from
English department of Hacettepe
University then ioined TRT os on
assistant for the Children
Progrommes. In 1985 she begon
her coreer os o director in the
Documentory Department of the
TRT, and directed her first dromotic
documentories: " Yesterdoy-Todoy ' ;
" Tab/etten Kosete' ; "Here is
Beyoğlu ". In 1988 she transferred
to the dromo department and
reolized her first dromotic film
FROM CAN TO TO TANGO.

NA TIONA L COMPETI T/ON

TURKEY

PONENTE FEN ERi
THE LIGHTHOUSE O F PONENTE

SAH i N GÖK
.

1 952 Siirt do�umludur. Sinemaya
l 969'do başladı. Üç yıl set işçili�i,
oniki yıl yönetmen yardımcılı�ı yaptı .
Bu süre icinde, Gazetecilik ve
Halkla ili � kiler Yüksek Okulu' nu
bitirdi. ı 9 85'te yönetmenli�e
boslodı. Günümüze kadar 29 film
yö � etti. PONENTE FENERi
yönetmenin 26. filmidir.
Yönetmen/Director: Şahin Gök Sena ryo/Screenplay: Zeynep Avcı, lşıl Kosopo�lu Görüntü Yön . /
Cinematography: Erdo�on Engin Kurgu/Editing: Mevlüt Koçak Müzik/Music: Cahil Berkoy
Oyuncular/Cast: Hülya Koçyi�it, Hakan Balamir, Arzu Aydın, Mine Çoyıro�lu, Meral Çetinkaya,
Kazım Kartal, Tufan Bolamir Ya pımcı/Producer: Hakan Balamir Yapım/Production Co. : Hakan
Film Dünya H a kl a rı/Export Agent: Hakan Film, Gazeteci Erol Dernek Sok., Erman Han, Kat 5,

Beyo�lu, Istanbul, TURKEY; Fax: l 1 529094

1

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Coler 1 90'
ssız bir adanın batı burnunda Ponente Feneri bulunur. Fenerde, kocasının ölümünden sonra fener
bekçili�ini sürdürmek zorunda kolon, iki genç kız annesi bir kadın, sevimli yarı deli
kayınvalidesiyle birlikte yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Günün birinde fenerde bir adam
belirir. Film, fenerdeki dört kadının bu yabancı adamla girdikleri tehlikeli ilişkiler üzerine gelişir. .

Bom in 1952, Siirt. He gol involved
in cinema in 1969. He has worked
as stage technician for three years
and as an assistant director for 12
years. Meanwhile he graduated
from school of Journalism and
Public Relations. He began directing
films in 1985 and realized 29 films
since. THE LIGHTHOUSE OF
PONENTE is his 26th feature.

.

he Ponente Lighthouse is locoted on the west cope of o desaiate is/and. In the lighthouse
lives o woman, who works as the lighthouse-guard after her husband's death, with her lwa
young daughters and her eccentric mother-in-law; and she carries on with her fight for
survival. One day there appears o strange man. The film depicts the dangeraus relationships af
these four women with the stranger. . .

T

1 0'<

U L U S A L Y A R I ŞMA

TÜR K I Y E
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NA TIONAL COMPETI T/ON
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#

NONE OF THE NIGHTS

Yönetmen/Director: Selim ileri Sena ryo/Screenplay: Ayşe Şaso Görüntü Yön . /Cinematography:
Salih Dikişçi Kurg u/E diting: Ümit Ahçı Oyuncular/Cast: Hülya Koçyiğit, Murat ilker, Komran
Usluer, Güzin Çorağon, Yavuz Savaş, Cem Meto, Levent Kurumlu, Gül Yal a z Yap ı m/Production
Co. : Gülşah Bir Vide'? Film Dü nya H a kl a rı/Export Agent: Gülşah Bir Video Film, Sıraselviler

Cad . 25/1 4, Taksim, Istanbul, TURKEY ; TeL l 1 52 1 3 1 0
1 989 1 3 5 m m . 1 Renkli-Colar 1 90'

ırk yaş dolaylarındaki ünlü sinema oyuncusu Sevdo Tonyeli sanat yaşamında bir atak
yapmak ister. Yirmibeş yıllık sinema çabası, ken d. isi için bir kimlik sorunu yaratmaktadır. Tam
bu sırada, yirmi yaşlarındaki Bahadır'la tonışır. Ozgürlüğüne düşkün, kural tanımaz bir
yaradılışı olon Bohadır, Sevda için son bir porıltıdır. Olaylar Sevda Tonyeli'yi bir takım yeni
açmaziara doğru sürükler. . . Selim ileri'nin umarsız, karanlık oma sevgi dolu dünyasının sinemadaki
bir karşılığı.

K

famous movie star, Sevdo Tanyeli, aged forty, attempts to change her life. Her 25 years of
career as o movie star debors her from finding her real identity At that point, Bahad1r,
o 20-yeor-old man enters her life. Addicted to his freedam and quite rebellious, this young
man is o last glitter in Sevda 's life. The events wi/1 drive her to new deod-ends . . . This film is o
counterport of Selim ileri's desperate, dark, but loving world in cinemo.

A
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SELiM iLERi

1 949, istanbul doğumlu. Atatürk
Erkek Lisesini 1 968 'de bitirdikten
sonra, bir süre Istanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesine devam etti.
Öğretimini yarıda bırakarak kendini
yazarlığa verdi. ilk yazısı l 967'de
yayınlandı. Geçtiğimiz 20 yıl içinde
kitaplarıyle ilgi topladı. "Kırık Bir
Aşk Hikayesi" adlı senaryosuyla
SiYAD En iyi Senaryo Ödülü'nü aldı
( 1 983). HiÇBIR GECE
yönetmenliğini üstlendiği ilk film
çalışmasıdır.
Bom in 1949 in Istanbul. After
completing his studies ot the Atatürk
Highschool (1968), he followed
courses in the law Faculty of the
Istanbul University. But he left the
University to dedicafe himself to
litterature. He published his first
orticle in 1967. In the lost 20 years,
he became popu/ar with his books.
He received The Best Screenplay
Award of Si YAD with ':4 Broken
lave Story" in 1983. NONE OF
THE NIGHTS is his directoral debut
in cinemo.

U L U SA L YA R I SMA
NA TIONAL COMPETIT/ON

TU RKIYE
TURKEY

KARARTMA GECELERi
BLACKOUT NIGHTS

YUSUF KURÇENLi

1 947 Çayeli doğumlu. Gazetecilik
eğitimi gördü. 1 973-80 yıllannda
TV'de calıstı.
ilk filmini 1 984'te
'
gerçekı eşttrdi.
Bom in 1947, Çoyeli. He studied
;ournolism. Between 1973-80 he
worked for the TV. He reolized his
first feoture in 1984.
Yusuf Kurçenli Sena ryo/Screenp l a y : Yusuf Kurçenli, based on the novel
" Ka rartma Geceleri" by Rıfat llgaz Görüntü Yön./Cinematography: Colin Mounier Kurgu/
Editing: ismail Kalkan Oyuncular/Cast: Tan k Akan, Nurseli idiz, Bülent Bilgiç, Deniz Kurtoğlu,
Ömer Çolakoğlu, E rol Günaydın, Şükrü Türen, Menderes Samandar Ya pımcı/ Producer: Senar
Turgut Ya pım/Production Co.: Senar Film Dünya H a k l a rı/Export Agent: Senar Film, imam Adnan
Sok., 7/4, Tezcan Han, Beyoğlu, istanbul, TURKEY; Tel , 1 1 499892
Yönetmen/Director:

1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 85'
ilm, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru istanbul'da geçer. Mustafa U ral'ın yazdığı şiir kitabı
toplatılmıştır ve şair polis tarafından aranmaktadır. Ancak ünlü Sansoryan Han polis merkezi
olarak faaliyettedir ve ilerici-demokrat aydınlara karşı amansız işkenceler uygulanmaktadır. Bu
nedenle Mustafa polise teslim olmaz ve kaçar. Film, Mustafa'nın bu kaçış süresince karşılaştığı
insanları, girdiği ilişkileri irdeleyerek gelişir. . .

F

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 984 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe 1
And Recep and Zehra and
Ayşe
1 985 Ölmez Ağacı 1 Eternal Tree
1 986 Mertoğlu Ömer Bey
1 987 Gramalan Avrat
1 988 Gönül Garip Bir Kuştur 1
Heart is o Strange Bird
1 990 Kararlma Geceleri 1
Blackout Nights

he film tokes ploce in Istanbul lawards the end o f the WW2. A poetry book by Mustafa
Ural is bonned and collected by the government and the po/ice is ofter him. The fomous
Sonsoryon Inn is stil/ operoting os po/ice heodquorters and the merciless forturing is going
on ogoinst the progressionist democrot intelligentsio. Thot's why Mustafa refuses to surrender and
runs owoy. The film develops with the presentotion of the relotionships Mustafa esiab/ishes while
he is ot large. . .

T
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U L U SA L Y A R I ŞMA

TURKiYE

NA TIONAL COM PETIT/ON

TURKEY

KARl LAR KOGUSU
#

WOMEN'S WARD

Halil Refiğ Sena ryo/Screenplay: Halil Refiğ, based on the novel " Kanlar
Koğuşu" by Kemal Tahir Görüntü Yön./Cinemotogrophy: Çetin Gürtop Kurgu/Editi n g : Mehmet
Bazkuş Müzik/Music: Melih Kibar Oy.u nculor/Cost: Kadir inanır, Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit,
Tuncer Necmioğlu, Erol Taş, Ayşegül Unsal Yo pımcı/Producer: Türker I nanoğlu Yo pım/Production
Co. : Erler Film Dünya H o k l a rı/Export Agent: E rler Film, Kodaman Sak . 1 06, Nişantaş, istanbul,
TURKE Y; Tlx: 26269; Fax: l 1 474740
Yönetmen/Director:

1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 55'
emal Tahir'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan KARlLAR KOGUŞU, yazarın
Malatya Cezaevinde yattığı 1 943 yıl ı n ı n üç aylık bir dönemini anlatmaktır. Bir aydın olarak
hapishanede yatan !ilmin kahramanı, bilgisi, görgüsü, olaylara çözüm yolları bulan zekası
ve çoğu zavallı bir durumda olan kadın ve erkek mahkumların dertlerine çare bulmaya çalışan
kişiliğiyle çok sevilmektedir. . . Tüm bu tipler tanıtılır ve ilişkileri anlatılırken, o dönem Türkiye'sinden
ve insanlarından gerçekçi bir panorama da çizilir.

K

OMEN'S WARD is an adaptation of Kemal Tahir's novel of the same title and depicts o
three-mon/h-period when the outhor was in Malatya prison in 1943. The protogonist
Murat, an inte/leetual iournalisl, is loved among the men and women prisoners o/ike, for
his ability of oHering solutions to !heir problems and his wit . . . A realistic panorama of the Turkey
during that period is portrayed through the characters and their relationships with one another.

W

HALil REFiG

l 934'de izmir'de doğdu. 1 951 'de
Şişli Terakki Lisesi' nden mezun oldu.
Amatörce ilk sinema çalışmalarını
Kore, Japonya ve Seylan'da çektiği
lilmlerle gerçekleştirildi. 1 957 yılında
Atıf Yılmaz'ın yardımcısı olarak
sinemaya girdi. l 960'da "Yasak
Aşk" filmiyle re i isörlüğe 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 was bom in izmir in 1934. He
graduated from Şişli Terakki
Highschool in 1951. He reolized his
first films as on amaleur in Korea,
Japon and Ceylan . He entered the
movie world as A tıf Ydmaz's
assistant in 1957. He began his
career as director with "Forbidden
Love" in 1960. He has made about
60 films : feature films,
documentaries and TV serials. His
films have represented Turkey in
vorious fes/ivo/s and shows abroad.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE FILMOGRAPHY
1 964 Gurbet Kusları
1
,
Birds of Fo reign Lands
1 965 Haremde Dört Kadın 1
Four Women in Harem
1975 Ask-ı Memnu 1 Forbidden Lave
( TV series/TV dizisi)
1 982 Atatürk ve Sanat 1
Atatürk and Art
(Documentary/Belgesel)
1 983 Beyaz Ölüm 1 White Death
1 986 Teyzem 1 My Aunt
1 988 Kurtar Beni 1 Sove Me
1 989 Hanım 1 The l.ady
1 990 Kadınlar Koğuşu 1
Women's Word
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U L U SA L Y A R I ŞMA
NA TIONAL COMPETIT/ON

TÜRKiYE
TURKE Y

FAZi LET
iRFAN TÖZÜM

ı 9 5 ı 'de Tekman'da doğdu. Lisede
okurken, dönem orası totillerinde,
Duygu Sağıroğlu' na iki filmde
asistanlık yaptı ( 1 966- ı 967). Uzun
yıllar Gazetecilik, Fotoroman ve
Reklam Filmleri yönetmenliği yaptı.
ilk uzun metrailı filmi "Çağdaş Bir
Köle"yi ı 986 yılında gerçekleştirdi.

Yönetmen/Director: irfon Tözüm Sena ryo/Screenplay: Gülin Tokat, Gökoy Özgüç Görüntü
Yön . ICinematography: Ertunç Şenkoy Kurgu/Editing: Sedot Korodeniz Müzik/Music: Cahil
Serkoy Oyuncular/Cast: Hülya Avşar, Yaman Okoy, ihson Yüce, Merih Akolın, Engin inal
Ya pımcı/Producer: Feridun Kete Yo pım/Production Co. : Ferkan Film Dü nya H a k l a rı/Export
Agent: Ferkan Ticaret, Altıyol Kuşdili Cad . , Sevimli işhanı, Kat. 4, ı 06, Kadıköy, istanbul,

TURKEY; Tlx: 25876; Fax: ı ı 5ı 4 ı 54
ı 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 86'

üçük bir çocukken, yoksul köylü ailesinin yanından, amcasının isteğiyle koparılıp büyük kente
getirilen Fazilet, para karşılığında Alev Hanım'ın yanına besleme-hizmetçi olarak verilir.
Fazilet, küçüklüğünden itibaren, Alev'in inisiyatilinde, onun kişiliğinden etkilenerek terbiye
görür, eğitilir ve onların evini kendi evi gibi benimser. Kendi köyünden olup, şimdi Alev'in kocasının
bir inşaatında emelelik yapan Aziz'le evlendirilen Fazilet; yeni bir yaşam biçimine uyum
sağlamakta karşılaştığı sorunlar sonucunda, iç dünyasında çeşitli karmaşalar yaşamaktadır. .

K

hile o child, Fozilet, doughter of o poor peosont 's family, is token lo the big town by her
uncle and said lo Alev os o servont. Fazilet grows up under the influence of Alev
fallawing her leochings and feeling perfectly ot home. Fazilet is !hen morried lo Aziz, o
young man from her own viiiage who works in one ol the buildings conslructed by Alev's
husbond. Fazilet is confronted with inner conflicls in her new life. .

W

Bom in Tekman in 195/. While in
highschool, he worked os assistant
director for Duygu Soğ1roğlu in two
films (1966- 1967). He has worked
for mony years os o ioumolist and
director of commerciols. He
reolized his first feolure film in
/986.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

ı 986 Çağdaş Bir Köle 1
A Contemporary Slave
ı 988 Rumuz Goncagül 1
Codename: Biossam
ı 989 Melodrama 1 Melodrom
ı 989 Fazilet
ı 990 ikili Oyunlar 1 Double Gomes
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U LU SA L Y A R I ŞMA
NA TIONA L COMPETIT/ON

TÜRKiYE
TURKE Y

i Ki Li OYU N LAR
DOUBLE GAMES

iRFAN TÖZÜM

1 95 1 'de Tekman'da doğdu. Lisede
okurken, dönem orası tatillerinde,
Duygu Sağıroğlu'na iki filmde
asistanlık yaptı ( 1 966-1 96 7) . Uzun
yıllar Gazetecilik, Fotoroman ve
Reklam Filmleri yönetmenliği yaptı.
i lk uzun metrajlı filmi "Çağdaş Bir
Köle"yi 1986 yılında gerçekleştirdi.

Yönetmen/ D i rector: i rfon
Cinematography: Ertunç

Tözüm Seno ryo/Screenplay: Bilgesu Erenus Görüntü Yön . /
Şenkoy Kurgu/Editi n g : Mevlüt Koçok Oyuncu lar/Cast: Tarık Akan,
Zeliho Berksoy, Erol Demiröz, Mehmet Uloy, Şahin Şohon, Behrom E. Kolukıso, Hatice Boran,
Tomris Çetinel, Muhteşem Tözüm Ya pım/Production Co.: Muhteşem Film Dünya H a kla rı/Export
Agent: Muhteşem Film, Ahududu Sak, 21/4, Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; TeL l 1647990
35 m m . 1 Renkli-Colar 1 1 00'
ıl 1968, Erol ve Nur, dünyada ve Türkiye'de yoğunlaşan öğrenci hareketleri döneminde
tonışırlar. Öğrenci hareketleriyle büyüttükleri sevdaları evliliğe dönüşür. Yıl 1978: on yıllık
evlidirler, Ozon adlı bir oğulları vardır. Toplumsal coşkuyla büyüyen sevdoları beslenecek
damar bulamomaktadır; ayrılma kararı alırlar. Yıl 1 988: Boşonmışlardır. Bir zamonlar üzerine
titredikleri özgürlük her ikisi için de kendi hayatlarını yaşoyabilme özgürlüğüdür şimdilerde . .

Y
7

968. In o time when all over the world, and in Turkey, the students ' mavement tokes shope,
Erol and Nur meel. Their love grows in unison with the students ' aciian and ends up with o
m orrioge. 1 978; they have been morried for ten years and have o son nomed Ozon. Their
love, grown up omidst the social enthusiosm, looks now deprived of its vitol essence. So they
decide to divorce. 1 988; Erol and Nur have divorced. The freedam they used to core so much
once is now nothing more than o personal one. . .

200

Bom in Tekman in /951. While in
highschool, he worked os assistant
director for Duygu Sağıroğlu in two
films (1966-1967) . He has worked
for many years as o journalisi and
director of commercials. He
realized his first feature film in
1986.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 986 Çağdaş Bir Köle 1
A Contemporory Slove
1988 Rumuz Goncagül 1
Codenome: Biossam
1 989 Melodromo 1 Melodram
1989 Fazilet
1990 ikili Oyunlar 1 Double Games

NA T/ONA L COMPETIT/ON

TURKEY

ASK Fi LMLERi N i N U N UTU LMAZ YÖN ETMEN i
�

THE UNFORGETTABLE DIRECTOR OF LOVE MOV/ES

Yönetmen/Director: Yavuz Turgul Seno ryo/Screen p l a y : Yavuz Turgul Görüntü Yön./
Cinematography: Orhan Oğuz Kurgu/ E d iting : Mehmet Bozkuş Müzi k/Music: Atilla Özdemiroğlu
Oyuncular/Cast: Şener Şen, Pıtırcık Akkermon, Yavuzer Çentinkoyo, Gül Onot, Aytaç Yörükoslon
Ya pımcı/Producer: Türker inanoğlu Yap ım/Production Co. : E rler Film Dü nya H a kla rı/Export
Agenl: Erler Film, Kodamon Sok. 1 06, Nişontoş, istanbul, TURKEY: Tlx, 26269; Fax, 1 1 4 74 740

1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00'
rogmonlordo hep "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" olarak geçerdi adı . Elhok, aşk
filmlerini güzel çekerdi! iyi oğlotırdı. Arada bir kendi de oğlardı. Zornon geçti, ağiatan aşk
filmleri ilgi çekmez oldu. Sonuçta, yönetmenimiz çapton ve gözden düştü. Koşullar değişmişti
oma o do değişmeye hazırdı. Toplumsol içerikli, sorunları irdeleyen, vs . . . bir senaryo yazdı. Tom 6
ayda! Ardından bir yopımcı buldu kendine ve filmi çekmeye başladı . . .

F

e wos known os the "The Unforgettoble Director of Love Movies". And it wos hel/ true
that he wos reolly successful! He used to moke people cry. From time to time he himself
cried foo. In time, the love movies which mode people cry lost their populority. So did our
director. . . The circumstonces had chonged, but he wos reody for changes foo. He wrote o script
dea/ing with social problems . . . lt took him six months! Then he found o producer and storted with
the shooting of the film . . .

H

YAVUZ TU RGUL

1 946 yılında istanbul'da doğdu.
iktisat Fakültesi Gozeticilik
Enslitüsü'nü bitirdi. Altı yıllık
gazetecilik serüveninin ardından,
sinemaya 1976 yılında senaryo
yazarı alarak geçti. 1 982'de "Çiçek
Abbas", 1 986'da "Züğürt Ağa" ve
1 987'de "Muhsin Bey" filmleriyle,
Antalya Film Festivali'nde En iyi
Senaryo ödülü aldı. ilk yönetmenlik
denemesini 1 984'te gerçekleştirdi.
1 988 yılında istanbul Sinema
Günleri Uluslararası Yarısma
bölümünde J ü ri Özel Öd ülü, aynı
yıl San Sebastian Film Festivali 'nde
yine Jüri Özel Ödülü aldı.
Bom in /946, istanbul. He
groduoted from the Journalism
Department of the School of
Economics. He has worked as o
iournalist for 6 years then began to
write scripts. He won best
screenplay awards in Antalya Film
Festival with "Cicek Abbas "
(1982); "Züğü"n Ağa " (1986) and
"Muhsin Bey" (1987) . His debut as
o director was on 1984. In 1988 he
won o Special Mansion of the Jury
with his film "Muhsin Bey '; in the
official programme of the Istanbul
lnternotionol Film Festival and o/so
received o Special Mansion of the
Jury in San Sebastian.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 984 Fahriye Ablo
1 987 Muhsin Bey
1 990 Ask Filmlerinin U nutulmaz
YÖ netmeni 1 The
Unforgettable Director of love
Movies
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U LU SA L Y A R I ŞMA
NA TIONAL COM PETIT/ON

TÜ RKiYE
TURKEY

BÜTÜ N KAPlLAR KAPALIYDI
A LL THE DOORS WERE CLOSED

Yönetmen/Director: Memduh Ün Sena ryo/Screen p l a y : Süheyla Acar Kalyoncu Görüntü Yön . /
Cinematography: Orhan Oğuz Kurgu/Editi n g : Memduh Ü n Müzik/Music: Önder Focan
Oyuncu lar/Ca st: Aslı Altan, Uğur Polat, Nalan Örgüt, Metin Belgin, Dilek Damlacık, Ali

Uyandıran, Sobahat Işık Yapımc!/Producer: Memduh Ün Ya pım/Production Co.: Uğur Film,
Ayhan Işık Sak. , 28-ı , Beyoğlu, Istanbul, TURKEY; Tel , ı ı 440ı38 Dünya H a k ları/Export Agent:
Mine Film, Ayhan Işık Sak. 28, Beyoğlu, Istanbul, :rURKEY; Tel , ı ı 430200
ı 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 90'

G

enç bir kadın olan Nil, altı yıl süren politik tutukluluk döneminin ardından serbest bırakılır.
Yıllarca yokedilmeye, unutturulmoya çalışılmış koskoca bir kuşağın insanlarından biri olarak,
varolma çabasını öncelikle yaşadığına ilişkin izlere geri dönüşle özdeşleştirir. Ne ki,
toplumsol yaşamın politik dokusundaki köklü değişim, yaşadığına ilişkin bütün izleri silmeyi de
büyük ölçüde başarmış görünmektedir. Nil geride bıraktığı hiçbir şeyi yerinde bulamaz . . .
il, a young woman, is released ofter 6 years of political imprisonement. She attempts to
find traces of her life before she went to ;ai/ yel fails to find ony. The old values, which
seemed to be the reoson of her and her generotion's existence, had been destroyed and
forgotten. The radicol changes in the politicol texture of the social life seem to have succeeded in
wiping off the traces of her post. Nothing has remained the same. . .

N

MEMDU H ÜN

ı 920'de istanbul'da doğdu. Istanbul
Tıp Fakültesi' nde üçüncü sınıfa kadar
okudu. ı 940-42 yılları arasında
Beşiktaş, Ankara Demirspor ve
Ankara Karması'nda futbol oynadı .
ı 942-46 arasında resmi ve özel
kurumlarda cesitli memurluklarda
çalıştı. 194 i'd � iEn idaresinde
çalışırken Seyfi Havaeri'nin başlayıp
Lütfi Akod'ın tamamladığı " Damga"
filminde Turhan Ün adıyla
oyunculuğa başlayarak sinemaya
geçti. 1 95ı 'de Dr. Arşavir Alyanak
ile Yakut Film'i kurdu. 1 954 'te
"Yetim Yavrular" filmi ile
yönetmenliğe geçti. 1 960'da Uğur
Film'i kurdu. Bir çok kez En iyi
Yönetmen ödülü kazandı.
Born in 1 920 in Istanbul. After 3
years of study he left the School of
Medicine in Istanbul University.
During 1940-42 he played footba/1
in Beşiktaş, Ankara Demirspor
Clubs. In 1942-46 he was
employed in private and
governmental sectors in various
posts. In 1 946 while working for
IETT he gol involved with cinema
by taking part as an actor with o
pseudo-name Turhan Ün in
"Damga ' ; o film which Seyfi
Havaeri started and Lütfi Akod
completed. In 1951 he founded
"Yakut Film" with Dr. Arsavir
'
Alyanak. His first film as o director
is "The Orphans" (1954). In /960
he found "Uğur Film'� He received
numerous awards as the "Best
Director'�

ÖNEMLi FiLMLERi

SELECTIVE FILMOGRAPHY
1 958 Üç Arkadaş 1 Three Friends
1 960 Ayşecik
Kırık Çanaklar 1 Broken Pots
1 964 Ağaçlar Ayakta Ölür 1
Trees Die Upright
1 96 7 Aslan Pencesi
1 Lion's Paw
.
1 975 Ağrı Dağı Efsanesi 1
The Legend of Mount Ararat
1 980 Devlet Kusu 1 Good Luck
1 984 Postacı 1 Postman
1 990 Bütün Kapılar Kopalıydı 1
All the Doors Were Ciased
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NA T/ONAL COMPETIT/ON

TURKEY

SESSiZ FlRTl NA
THE SILENT TEMPEST

OGUZ YALÇIN

1 956'do Kazan'da do�du. Ankara
Üniversitesi, DTCF Tiyatro
Kürsüsü'ndeki ö�renimini yarım
bırakıp, l 978'de 9 Eylül U niversitesi,
GSF Sinemo-TV Bölümü'ne girdi.
l 982'de sinema ö�renimini
tamamladıkton sonra birçok filmde
yönetmen yordımcılı�ı yaptı.
1 986'do " K ıskaç" filmiyle
yönetmenli�e başladı.
Yönetmen/Director: O�uz
Cinematography: Ayiekin

Yolçın Sena ryo/Screenplay: A. Giroy Koranlık Görüntü Yön . /
Çokmokçı Kurgu/Editi n g : Yusuf Aldırmoz Oyuncu l a r/Cast: Fikret
Hakan, Şahike Tekond, Engin Inci, Deniz Erkanat Yapımcı/Producer: Taner Aşkın Ya pımi
Productio� Co. : Stor Film Dünya H akları/Export Agent: Stor Film, llyos Çelebi Sok., 9/9,
Cihongir, Istanbul, TURKEY; Tel: 1 151 8579
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 97'

1

ssız bir sahilde, bir balıkçı kulübesine sı�ınorok, kendini toplumdon soyutlomış, yaşamdon ve
fırtınalı ilişkilerden yorgun, yalnız bir adam . . . Ve kulübenin kapısını bir akşam soluk solu�o çalan
bir genç kadın . . . Birbirlerine onlottıklorı, onlotmodıklorı; gerçek ya do düş yaşam öyküleri; aşk
kırgını Harun'un, Güneş'le Fundo, yani şimdi ile geçmiş orasında benzerlikler, zıtlıklar kurmaya
çalışması filmin ono temasını oluşturur. . .
lonely man isolated himself from the turbuleni relationships, life and the society by
retreating to a fishermans' cottage in a desolate shore. . . One evening, a woman comes
to knock the door of the cottage breathlessly. . . The things they teli, and fail to tel/ one
another; their life stories of half-dream, half-reality; the attempts of broken hearted Harun in
forming contrasts and comparisons between Güneş and Funda, i.e. post and present, are the main
'hemes of this film . . .

A

Bom in 1956 in Kozan. He did not
finish his studies at the Drama
Department of Ankara University
and he entered to the Cinema-TV
Department of the Faculty of Fine
Arts in 9 Eylül University in 1 978.
After competing his Cinema studies
in 1982, he worked as assistant
director in various films. His debut
as director was with "Kıskac' "
in /986.

FiLMLERi FILMOGRAPHY

1 986 Kıskoc 1
1 98 7 Evierd en Biri 1
One of the Houses
Kurt Payı 1 Shore of the Wolf
1 988 Bir lrmo�o Yolculuk 1
Trip to o River
1 989 Sessiz Fırtına
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Yönetmen/Director: Atıf Yılmaz Sena ryo/Screenplay: Atıf Yılmaz, Mahinur Ergun Görüntü Yön . /
Cinematography: Erdal Kahraman Kurgu/ E d iti n g : Mevlüt Kaçak Müzik/Music: Selim Atakan
Oyuncu l a r/Cast: Türkan Şoray, Rutkay Aziz Ya p ı m/Prod uction Co. : Yeşilçam Filmeilik Dünya
H a kları/Export Agent: Alfa Film Ltd . Şti . , i stiklal Cad . , H alep i ş Hanı, 1 40 Kat 5, D. 49-50,

Beyoğlu, istanbul, TURKEY; Fax: 1 1 453108
1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Calar 1 85'
ir sahil kasabasında tanışan
erkeğin tutkulu aşklarının bir
aşkı, gerçek tutkuyu, gerçek
bastırılmamış cinselliktir yaşadıkları
tutkunun böylesine yaşanmasına . .

B

orta yaşlı bir bankacı kadınla, biyoloji öğretmeni arta yaşlı bir
haftalık öyküsüdür anlatılan. Her ikisi de daha önce gerçek
cinse l l iği yaşamamıştır. Tenin tene değmesinin caşkusu,
artı k. Fakat geçmişleri, şimdileri, kimlikleri birer engeldir bu

he film tel/s the story of o passianale love between o middle-aged woman who works as o
manager in o bank ond o middle-aged biology leacher, after !heir acquintance in o seaside
vii/age. Neither of !hem has me! lrue love, lrue passian and lrue sexuality before. Who! they
are experiencing during this week is an unsuppressed sexuality, and the passian of the physical
conlacl. Yel, their post, their present, and their social idenlily are all abstae/es which avoid the
experience of such o passion . .

T

1 926 yılında Mersin'de doğdu.
Güzel Sanotlar ve Hukuk öğrenimi
gördü. Film eleştirmeni, ressam,
senarist olarak çalışmalar yaptı. iki
filmde yönetmen yardımcılığı
yaptıktan sonra, ilk konulu filmini
1 951 'de gerçekleştirdi: " Kanlı
Feryat". Filmleri birçok uluslararası
festivale ka tıldı . Bi rçok yerli ödülün
sahibidir. 1 985 ve 1 986 istanbul
Sinema Günlerinde arka arkoya iki
kez Yılın En Iyi Filmi ödülünü aldı:
" Bir Yudum Sevgi" ve "Adı
Vasfiye' '.
Bom in 1926 in Mersin. Studied law
and fine arts. Reviewed films,
participated lo exhibitions os
pointer, designed posters, wrole
scripls. After working os assistant
director in two films, realized his
firsl fealure, "The Bloody Cry" in
1951. His films have participated to
many international feslivals. He is
the winner of many national
awards. He gol the award for the
Best Turkish Film of the year in 1985
with ' 11. Sip of Love" and in 1986
with "Her Name is Vasfiye" in the
Istanbul International Filmdays.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELECTIVE FILMOGRAPHY
1 957 Gelinin Muradı 1
The Dream of the Bride
1 959 Alogeyik 1 The Hind
1 964 Erkek Ali 1 Ali, the Man
1 964 Keşonl ı Ali Destanı 1 The
legend of Ali from Keşon
1 966 Ah Gü e l Istanbul 1
Oh, lDvely . Istanbul
1 977 Selvi Boylu Al Yazmalım 1
The Red Scorf
1 982 Mine
1 984 Bir Yudum Sevgi 1
A Sip of lDve
1 986 Adı Vasliye 1
Her Name is Vasliye
1986 Aoohh Belinda
1 987 Asiye Nasıl Kurtulur? 1
Can Asiye be Soved?
1989 Arkadaşım Şeytan 1
Mephisto, My Fri end
Ölü Bir Deniz 1 A Dead Seo

z
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S i n e maya g id e n l e ri n e n çok yüzde 20'si
b i l g i sayar k u l l a n ı yo r.
A m a bi l g i sayar k u l l a n a n l a rı n e n az yüzde
90' ı s i ne m aya g i d i yo r.
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A AY
REHA ERDEM

Yönetmen/Director: Reha Erdem Sena ryo/Screenplay: Reha Erdem Görüntü Yön . /
Cinematography: Uğur Eruzun Kurg u/Editing: Nathalie Leguay Oyuncular/Cast: Yeşim Tozan,
Gülsen Tuncer, Nuriniza Yıldırım, Münir Özkul Ya pım/Production C o . : Metis Film, Başmusahip
Sak., 3/2, Cağaloğlu, istanbul, TURKEY; Fax, 1 51 3951 8 Dünya H a k l a rı/Export Agent: lmages

& Cameras, 1 53 rue St. Martin, Paris, FRANCE
1 989 1 1 6

mm.

1 Siyah-Beyaz ( B&W) 1 1 00'

ekta onbir yaşındadır. istanbu l 'da, Bağaz'da, taştan koca bir evde doğmuş ve halen de,
yaşlı halası Nükhet Seza, dedesi Sırrı Bey ve topal martısıyla o gizem dolu evde
yaşamaktadır. Bütün hayallerini annesinin yatak odasına gizler, çocuk. Annesi hakkında
bildiği tek şey, bir gün kayıkla denize açı l ı p bir daha dönmediğidir. Yekta, bir gece annesinin
odasının penceresinden, denizden kayıkla ışıklar saçarak annesinin geçtiğini görür. Ama Yekta'ya
kimse inanmaz . . .

Y

ekta, age eleven, lives with her aunf, Nükhet Seza, her grandfather, S1m Bey, and her
/ome seagull in o big house full of secrefs af the edge of the Bosphorus. She hides all her
dreams in the bedroom of her mother, obouf whom she knows only that she /efi one day
in o little boot on the Bosphorus and that she will never return. One night, Yekta sees her mather
go by in o little boot. Bul no one believes her .

Y
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1960'da istanbul 'da doğdu.
1 980'de Galatasaray Lisesi'ni
bitirdi. 1 980-83 yıllan arasında
Boğaziçi Ü niversitesi Tarih
Bölümü'ne devam etti. 1 987'de
Paris VIII Üniversitesi Sinema Bölümü
ile Plastik Sanatlar Bölümü'nü
beraber bitirdi. Halen aynı
üniversitede Plastik Sanatlar dalında
Lisansüstü çalışması yapıyor.
Fransa'da üc' kısa fi l m cekti. A AY
yönettiği ilk uzun metr� jlı filmdir.
Bom in 1960, Istanbul. Graduated
from Galatasaray Lycee in 1980. In
1980-83 he studied History in
Boğaziçi University. In 1 978 he
wenf fo Paris and graduated from
the Cinema and the Plasfic Arts
Deparimenis of the Paris VIII
University. He is currently working
on his post-graduate degree in the
same university. He shot 3 shorts in
France. A AY is his first feature
film.

T Ü RKiYE

YAR I ŞMA D I Ş I

TURKE Y

OUT OF COMPETIT/ON

BEN iM SiN EMALARlM
MY CINEMAS

FÜRUZAN

Yönetmen/Director: Füruzon, Gülsün Koromustafa Sena ryo/Screenplay: Füruzon bosed on the
novel " Benim Sinemolorım" by Füruzon Görüntü Yön . /Cinematography: Ertunç Şenkoy Kurgu/
Editing: Mevlüt Koçok Müzik/Music: Selim Atakon Oyuncu lar/Cast: H ülya Avşar, Sema Aybars,
Yomon Okoy, Ayşegül Uygurer, Güzin Çoroğon Ya pımcı/Producer: Kadri Yurdatop Yopım/
Production Co.: Mine Film Dünya H a k l a rı/Export Agent: Mine Film, Beyoğlu, Ayhan Işık Sak.
28, Istanbul, TURKEY; Tel : l 1 496226

1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar
u film l 960' 1orın boşında istanbul 'un kenar semtlerinden birinde yaşoyan genç bir kızın,
kendi zor aile koşulları içinde çıkış noktası arayışının öyküsüdür. Çocukluğunun en büyülü
onları beyazperdenin çekici dünyası ile boşboşa koldığı onlardır. Gençkızlık çağına geçişte
de bu onun için doho do tutkulu bir oroyışo dönüşür. Bobasının ve annesinin giderek darolon
geçim koşullarının onları sıkıştırdığı tek odalarında, güzel Nesibe hem büyümekte hem düşler
kurmoktodır. . .

B

he film tel/s the story of a young giri /iving in ane of the suburbs of Istanbul a t the beginning
af the 60's and her attempts of finding a way out from the hardships of her family life. The
most fascinating memories of her childhood are related to those times when she was all an
her own in the charming world of the mavies. As she grows info puberty cinema becomes a more
passianale quest for her. Thus, tucked in that one single room with the family because af their
increasing powerty, beautiful Nesibe finds escape in her dreams . .

T

istanbul'da doğdu. ilk öykü kitabıyle
1 972 Sait Faik ödülünü aldı.
Ardından yayınladığı öykü kitapları
da ilgi ile karşılandı. ilk romanını
l 975'te yayınladı ve onunla Türk
Dil Kurumu Roman Ödülü'nü aldı. ilk
sinema çalışması, l 982'de kendi
eseri "Ah Güzel istanbul "un
senaryosunu kaleme almak oldu.
Bom in Istanbul. She won the Sait
Faik Literary Award in 1972 with her
first shart story book. Published her
first novel in 1975 and received The
Novel Award of Turkish Language
Association. Her first involvement
with the cinema was as scriptwriter
and she wrote the cinema version
of her work "Oh Lovely Istanbul'�

GÜLSÜN
KARAMUSTAFA
l 946'da Ankara 'da doğdu. istanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Resim Bölümü'nü bitirdi. Altı yıl
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Okulu'nda öğretim görevi yaptı. Biri
Fransa'da olmak üzere 1 2 kisisel
'
sergi açtı. Toplu sergilere ve 2 .
Istanbul Bienali'ne katıldı. 1 985
Günümüz Sanalcıları ve 1 987 Yeni
Eğilimler Sergisi Ö düllerini kazandı.
Üç uzun metraj film ve dört
bölümlük bir TV dizisinde sanat
yönetmenliqi yaptı.
Bom in 1946 Ankara. She
graduated from the Painting
Department of the Istanbul Stote
Academy of Fine Arts. She has
worked as a teoching assistant in
State School of Applied Arts for 6
years. She reolized 12 privote
exhibitions, one being in Fronce.
She joined collective exhibitions
and the 2nd Istanbul Biennial. She
won oword in the "Contemporory
Artists " (1985) and "The Exhibition
of New Trends " (1987). She
worked as on ort director in three
features and o four-port TV series.
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ABUK SABU K 1 Fi LM
1 WEIRD MOVIE

Yönetmen/Director: Şerif Gören Sena ryo/Screenplay: ibrahim Gündüz Görüntü Yön . /
Cinematography: Erdal Kahraman Kurgu/Editi n g : Mustafa Kul Müzik/Music: Erkin Koray
Oyuncu l a r/Cast: Kemal Sunal, Şiva Gerede, Murat ilker, Perin Aytaç, Bülent Kayobaş, Kutay
Köktürk, Tayfun Çorağan, Dilek Damlacık Ya pımcı/Producer: Turgay Aksoy Ya pım/Production
Co.: Penta Film Dünya H a k l a rı/Export Agent: Pento Film, Gazeteci Erol Dernek Sok. Erman

Han, Kat 4, istanbul, TURKEY

1 990 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 00'
demoğlu yoksul bir köylüdür. Yaşadığı köyde insanlar, onu aşağılamakla ve hor
görmektedir. Geçmişte bir Alman milyardere yaptığı iyilikten dolayı Ademoğlu 'no yüklü bir
miras kalır. Artık o zengin biridir. Eskiden onu hor gören insanlar şimdi ondan medet umar
ve eline avucuno bakar olurlar. Bir gazete Ademoğlu 'nun bu popülaritesinden yararlanmak ister.
Bugüne kadar hiç gülmemiş olon Ademoğlu'nu güldürene büyük parolar vermeyi vaodeder. . .

A

demoğlu is a poor peasant. Everybody in his viiiage moke o foo/ out of him. But
suddenly he inherits o fortune from o German billionnaire whom he has helped once. The
people who used to humi/iate him, now considers him as their only saviour. The
monogemeni of o newspoper decides to benefit from Ademoğlu 's populority. They offer o large
sum of money to the per.son who wi/1 be ab/e to moke Ademoğlu lough for the first time in his
life. .

A

ŞERiF GÖREN

1944'te lskeçe'de doğdu. Sinemaya
kurgucu olarak girdi, daha sonra
yönetmen asistanlığı yaptı. 1 974'te,
yarım kolon "Endişe" adlı filmi
tamamlayarak, yönetmenliğe
başladı. On yılda otuzu aşkın film
yaptı. Şerif Gören, 1982 Cannes
Film Şenliği'nde Costa Govres'ın
" Kayıp" filmiyle birinciliği paylaşan
"Yol" ile, Türk sinemasına en büyük
ödülü kazandırdı.
Bom in /944 in iskeçe. Storted his
film career os on editor, continued
with assisting director.s. He reolized
his fir.st film "Endişe'; in 1974. He
directed more than thirty films in o
decode. He contributed to Turkish
Cinemo by winning the fir.st prize in
Cannes, in 1982 with "Yol' : He
had shored the prize with
"Missing " of Costo Govros.

ÖNEMLi FiLMLERi

SELEO/VE FILMOGRAPHY
1 974
1 976
1 977
1 979
1 982
1983
1 984
1 985
1 985
1 987
1 988
1 990
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Endişe 1 Anxiety
Iki Arkadas 1 Two Friends
.
Nehir 1 Th e River
Almanya Acı Vatan 1
Germany, Bitter Homeland
Yol
Derman
Firar 1 Escape
Kan 1 Blood
Kurbağlar 1 Frogs
On Kadın 1 Ten Women
Polizei
Abuk Sabuk 1 Film 1
1 Weird Movie
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Yönetmen/Director: Zülfü Livoneli Sena ryo/Screenplay: Zülfü Livoneli Görüntü Yön . /
Cinematography: Jürgen Jürges Kurgu/E diti n g : Hilmi Güver Müzik/Music: Zülfü Livoneli
Oyuncular/Cost: Rutkoy Aziz, Sevtop Pormon, Aslı Altan, Uğur Polot, Elio Kazan Ya pımcı/
Producer: Ülker Livoneli Ya pım/Production Co. : Interiilm (istanbul) , TXC (Zurich), SRT (Stockholm)
Dünya H okları/Export Agent: Michel Gue, M .G. I . , 1 22, rue de lo Boetie, 75008 Paris,

FRANCE; Tlx , 643529 Fax, 33 l 42890821

1

1 989 1 35 mm. 1 Renkli-Colar 1 1 1 8 '
-

stanbul, 27 Mayıs 1 960, bir ihtilal sabahı . Kolabalık bir aile, redyoda çalan marşlarla uyanır.
iki küçük çocuk, anneleri, avukat babaları, büyükanneleri, albay büyükbabaları ve amcaları
sevinçle birbirleriyle kucaklaşırlar. . . 18 yıl sonra korku ve dehşet ülkeyi kasıp kavurmaktadır. Aile
parçalanmıştır, kuşaklar arsında uyum yoktur. Aile, oğulların birinin öldürülüşü ve babanın diğer
oğlunun kardeşini öldürdüğünden kuşkulanmasıyla sarsılır. Kendi halinde bir bürokral olan baba,
yaşamı ve ülkesinin gerçeğini yeniden keşfeder. Gelişme sancıları çeken bir toplumda anlaşmazlık
ve çelişkilerle dolu bir keşiftir bu . . .
stanbul, 27 Moy 1960 - the morning of o militory coup. A large family is owokened by
militory music on the radio. Two young boys, their mother, their father - o lowyer, their
grondmother, their grondfother - o co/one/, and their uncle, huddie together in their
oportment. . . 18 years lo ter: feor and horror rule the /and. The family has falfen oport and there is
no ropporl left between the generotions. The househo/d is completely disrupted when one of the
sons is murdered and the other one is suspected of frotricide by the fother. The {other, who has
become o complocent bureoucrot, rediscovers life and the reality of his country. lt is o discovery
morked by conffict and controdiction in o society living through the poinful experience of its
confrontotion with progress. .

I

ZÜ LFÜ LiVAN ELi

l 946'da doğdu. Besteci, şarkıcı,
yazar ve yönetmendir. "Sürü" ve
"Yol "un da aralarında bulunduğu
15 !ilmin müziğini bestelemiştir. SiS
filmini müziğini Yunanlı besteci
Theodorakis'le birlikte gerçekleştirdi.
Yazar olarak, kısa öykülerini
topladığı kitap büyük başarı
kazandı ve Almancaya çevrildi.
Öykülerinden biri isveç'te sinemaya
uyarlandı. Sinemaya yönetmen
olarak 1 987 yılında, birçok
festivalde gösterilen "Yer Demir,
Gök Bakır"la girdi. SiS yönettiği
ikinci konulu filmdir.
Bom in 1946. He is o composer,
singer, writer and director. The
composer of the music for IS
features including "Sürü 1 The
Herd'; and "Yol'; he colloboroted
on the score of M/ST with
Greek composer Theodorokis. As
on outhor, his colfecfion of short
stories has been o big success and
tronsloted into Germon. One of his
stories has been mode info o
Swedish film. He entered cinemo os
director in 1987 with "Yer•Demir,
Gök bakır" which has been
screened in severol festivols.
M/ST is his second feoture film os
director.
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Daleline makes sense out of Turkey's
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Every week. Stay informed.
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�DATELI
Thmırism claims journalisı
Çetin Emeç as latest victim
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i STAN BU L KÜ LTÜ R VE SAN AT VA K F I

9. i STAN B U L U LU S LARARAS I Fi LM F E STiVALi
3 1 MART - 1 5 N i SAN 1 990
YÖ N ETM E Li K
l . TA R i H
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafındon düzenlenen
9. istanbul Uluslarorası Film Festivali, 31 Mart - 15 Nisan
1 990 tarihleri orasında gerçekleştirilecektir.
2 . AMAC I
Festivolin amacı Türkiye'de sinemanın gelişimini destekleyerek
nitelikli filmierin ticari dağıtımını teşvik etmektir.
3 . PROG RAM
9. istanbul Uluslarorası Film Festivali aşağıda belirtilen
bölümlerden olusmoktodır:
'
o) Sanat (yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema ve plastik
sanatlar) teması üzerine bir Uluslarorası Film Yarışması.
b) Festivolin özel teması üzerine, yarışma dışı, bilgilendirici bir
bölüm. Bu bölümde konulu filmler, belgeseller ve kısa
filmler gösterime sunulur.
c) Ustolora Saygı
d) Özel bölümler
e) Türk Sineması '89 - '90
4 . U L U S LARA RAS I YA R I ŞMA
o) Optik ses bantlı, 35 mm'lik, en az 1 .600 m . uzunluğunda,
konulu filmler yarışmoda gösterilmeye aday olabilir.
b) Yarışma filmlerinin seçimi ve programlanması konusunda
son karar Düzenleme Kurulu tarafındon verilir. Yopımcılor,
yönetmenler, doğıtımcılor, ulusol film kuruluşları ve yabancı
elcilikler
film önerebilirler.
,
c) Yo rışmoyo kabul edilen tüm filmler özgün kopyolorıylo
sunulocok, olonaklar elverdiğince Ingilizce, Fransızca veya
Türkçe oltyozılorlo gösterilecektir.
d) - l Ocak l 988'den önce gösterime giren filmler,
- Türk filmleri dışında, Türkiye'de ticari dağıtıma çıkmış
olon
filmler yarışmaya kabul edilmez.
e) Gösterim düzeni Program Komitesi tarafındon belirlenir.
Festivole kabul edilen filmler, program süresince istanbul
Uluslarorası Film Festivali sinemaları dışında gösterilemez.
f) Yarışma filmleri, yönetmen, yazar, yopımcı, oyuncu, film
eleştirmeni, sinema torihçisi ve sinema olonında tanınmış
benzeri kisilerden
oluson uluslarorası bir secici
. kurul
'
tarafından değerlend irilir.
g) Seçici kurul şu ödülleri verir:
..
- istanbul Uluslarorası Film Festivali Büyük Odülü olarak,
seçilen filmin yönetmenine verilen "Altın lnle Ödülü".
Seçici kurul ayrıca iki özel ödül verebilir:
- Seçici kurulun belirleyeceği bir doldo (yönetmen,
senarist, oyuncu, görüntü yönetmeni, besteci, sanat .
yönetmeni) gösterilen özel boşarı için "Seçici Kurul Özel
Ödülü",
- Yukarıdaki dallardon birinde, bir sanatçının yaşamı
süresince verdiği ürünlerin tümünü değerlendiren
"Yoşomboyu Boşarı Ödülü".
h) Yarışmaya kabul edilen filmierin yönetmenleri 6 gün
süreyle Festivolin konuğu olurlar.
5 . KAT I L I M B E LG E S i
Festivolin her bölümünde gösterilen filmierin yopımcılorıno bir
katılım belgesi verilir.

6. TA N I T I M MALZ E M E S i

Festivolin herhangi bir bölümüne kabul edilen filmlerle ilgili,
aşağıda belirtilen tanıtım malzemeleri, en geç 15 Aralık
l 989'o kadar Festival ofisine gönderilmelidir:
o) Doldurulmuş giriş formu,
b) Filmin ingilizce kıso özeti (200-250 kelimelik),
c) ingilizce, Fransızca, itolyonco ya do Almaneo diyalog
listesi,
d) Bir basın ya do tanıtım dosyası,
e) Yönetmenin ve önemli oyuculorın detaylı yaşam öyküleri
ve filmogrofileri,
f) Yeterli sayıda, değişik, renkli ve siyah-beyaz film
fotoğroflorı,
g) Yönetmenin yakın tarihe ait bir fotoğrafı,
h) Filmin en az üç adet ofişi .
7. S i GO RTA

Festivolce seçilen filmiere ait kopyolorın, Festivole tesliminden
kopyayı sağlayon kuruluşa iadesine kadar geçen süre
içindeki sigortasından Festival sorumludur.
Festival, kopyoların kaybı ya do hasarı halinde, film şirketinin
katılma formunda belirttiği değer tutarını tozmin etmekle
yükümlüdür. Katılımcının katılma formunu 31 Ocak 1 990
tarihine kadar Festival bürosuno yollamadığı durumlarda,
sigorta şirketi kopyaya 2000.- Amerikan Doları değer
biçecektir.

8 . TAŞ I MA
o) Festivolde gösterilecek filmler, ön kontrol, çe:-'iri ve basın
gösterileri için, 5 Mart 1 990 tarihine kadar lstonbul'o
gelmiş olmalıdır.
b) Katılan film 31 Ocak l 990'don sonra festivalden
cekilemez.
c) Festivole gönderilen filmler, novlunu katılımcı tarafındon
ödenmiş olarak yollonmolıdır. Türkiye'deki depolama,
gümrük, sigorta ve işlem mosrafları Festivolce
korsılonocoktır. Festival sadece dönüs navlun bedelini
öd � r. Festival, "ödemeli" olarak gö�derilen kopyoların
navlununu üstlenmez.
d) Filmler, Festivolin bitiminden sonraki iki hafta içinde,
belirtilen havaolanına gönderilecektir. Toşımoylo ilgili
ayrıntılar alıcıya ayrıca bildirilecektir. Festival, filmierin
yollandığı havaolanındaki depolama masraflarındon
sorumlu değildir.
e) Kopyalar ve uçak taşıma makbuzları doğrudon Festival
adresine yollonmolıdır:
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
9. istanbul Uluslarorası Film Festivali
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi
Besiklas. 80700 - istanbul 1 TÜRKiYE
f) GÖnde renin adresi her filmin üzerinde belirtilmelidir.
Katılımcı, filmin adını, nakliye tarih ve türünü. belirten bir
gönderi notunu uçak postosı, telgrof, faks ya do teleksle
Festival ofisine yollomolıdır.
9. F E ST i VA L H A K LA R I
Festival Düzenleme Kurulu gösterim için yeterli teknik
özelliklere sahip olmayon filmleri festival dışı bırakma hakkına
sahiptir. 9. istanbul Uluslarorası Film Festivali'ne katılanlar, bu
yönetmelik koşullarını kabul etmiş soyılırlor.
Bu genel yönetmelik maddelerinde yer olmoyan diğer
hususlar hakkında istanbul Kültür ve Sanat Vakfı karar verir.

ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
9th ISTANBUL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
31 MARCH 15 APRIL 1990
-

REGULATIONS
7. DATES
9th lstonbul lnternotiono{ Film Festival orgonized by the Istanbul
Foundation for Culture and Arts wi/1 toke ploce between
3/ March - 15 Apri/ /990.

2. AIM
The oim of the Festival is to encouroge the development of
cinemo in Turkey and to promote films of quolity in the Turkish
market.

3. PROGRAM
The program of the 9th lstonbul lnternotionol Film Festival
consists of the following sections:
o} An international competition for feoture films on ort
(literoture, theotre, music, donce, cinemo and the plostic
orts).
b) A non-competilive, informotive seetion on the speciolized
theme of the Festival. Features, documentories and shorts
can be seleded for this section.
c) Tributes
d) Speciol sections
e) Turkish Cinemo '89 - '90

4. THE INTERNATIONA L COMPETI T/ON
o) Feoture films in 35 mm. with opticol soundtrock and o
minimum length of 1 . 600 m. can be selected for the
competition.
b) The fina/ decision for selection and scheduling wi/1 be token
by the Organisotion Committee. ?roducers, directors,
distributors, film institutes and embossies moy propose titles.
c) All films in the competition wi/1 be screened ot the Festival in
their originol version, whenever possible with English,
French or Turkish subtitles.
d) Films wi/1 not be considered if, ,
- releosed before 1 Jonuory 1988
- olreody releosed in Turkey, excluding the Turkish entries.
e) The screening schedule is decided upon by the Program
Committee. During the program, none of the films occepted
moy be screened outside the lstonbul lnternotionol Film
Festival theotres.
f) Films in the competition wi/1 be ;udged by on international
iury composed of directors, writers, producers, octors, film
critics, cinemo-historions and others who are known for their
involvement in cinemo.
g) The ;ury presents:
- "The Golden Tu/ip Aword" os the Grond Prix of the
lstonbul lnternotionol Film Festival, to be given to the
director of the selected film.
The ;ury moy o/so give two speciol prizes:
- "Speciol Prize of the Jury" for o specific contribution
(director, writer; ployer, director of photogrophy,
composer, ort director) ,
- "Life Achievement Aword" (for ony of the obove
cotegories) .
h) The directors of films odmitted to the competition wi/1 be the
guests of the Festival for 6 doys.

6. PUBLICITY MATER/A L
For films occepted to ony seetion of the Festival, the following
publicity moteriol should be submitted to the seeretarial of the
Festival no loter than 15 December 1 989:
o) A completed entry form,
b) A short synopsis in English (200-250 words),
c) The diologue list in English, French, /to/ian or Germon,
d) A press book or publicity file,
e} Defai/ed biogrophies and filmogrophies of the director and
the principal ployers,
f) Adequote supply of different stil/s from the film {co/or and
black & white),
g) A recent photogroph of the director,
h) At /eost three posters of the film.

7. INSURANCE
The Festival is responsible for the insuronce of the prints
selected by the Festival from the moment they are received by
the Festival to the moment they are collected by the forwording
age nt.
Should o print be lost or domoged, the Festivol's responsibility
could be engoged only to the extent of the value indicoted by
the producer on the entry form . If the entront does not send the
entry form to the seeretarial of the Festival until Jonuory 31 st,
1 990, the print wi/1 be volued by the insuronce
company on 2.000.- US Dollors.

8. TRA NSPORT
o) Film prints presented by the Festival must orrive in Istanbul for
checking, translation and press screenings by 5 March
1 990.
b) An entry moy not be withdrown ofter 3/ Jonuory 1990.
c) All films must be sent to the Festival, freight prepoid by the
entront. Turkish storoge, customs, insuronce and hand/ing
chorges wi/1 be poid by the Festival. The freight costs for the
return only are poid by the Festival. The Festival wi/1 not pay
freight chorges on ony prints sent "collect'�
d) Films wi/1 be returned within 2 weeks ofter the dosing of the
Festival to the oirport of destinotion. The consignee wi/1 be
notified of the shipping detoils. The Festival is not
responsible for sforage fees ot the oirport.
e) Prints and oirwoy bil/s should be sent directly to the Festival
address:
Istanbul Foundation for Culture and Arts
9th lstonbul /nternotionol Film Festival
YIIdız Kültür ve Sanat Merkezi
Besiklas 80700 - Istanbul 1 TURKEY
f) Th � ret�rn address of the sender should be morked on eoch
film . The entront should send o notice of dispotch by oirmoil,
cable, telefox or telex to the seeretarial of the Festival
indicaling the title, the dote and the woy of shipment.

9. RIGHTS

Films not meeting the technicol requirements for public
screening moy be disquolified.
Porticipotion in the 9th lstonbul lnternotionol Film Festival
implies the occeptonce of these regulotions.
All issues not covered by these generol regulotions wi/1 be
resolved by the Istanbul Foundation for Culture and Arts.

5. A CERTIFICATE OF PA RTIC/PATION
A certificote of porticipotion wi/1 be issued to the producers of
the films presented in all sections of the Festival.
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U N U T U LMAYA N LA R. .
Bazı fi l m l e r ken d i ne ö z g ü b i r d ü nya ya ratı r,
oyu n c u l a rıyla hatırla n a n, seyircisiyle yaşaya n . .
"So n " y a z ı s ı y l a son b u l ma y a n ve u n ut u l m a y a n . .

D l Ş BA N K,
9 . i sta n b u l U l u sl a ra ra s ı F i l m Festiva l i ' ne
katı l a n l a rı n da, u n utu l m a ya n la rd a n o l m a s ı n ı d i ler .
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